
يئفا)لستنريالمقتحقاثأبحا

ال!لرم!تاصيخالمحر!تيبحمه

لخثعمةكاعفصا!في

1977(%يى)أىيخا6-7

ال!خزلهرصف

اتحقآ!ةلوصلصلز،نرقالهةا

ى!لاص!كل

ه!ير!
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الؤلئماالعالئيتجع!إل!إث

فاضضفلب

ا!طث
يئلثاا!ياش!ؤهلا

الطرمتحاكأمزا!سرهـيئ!عمع

؟979

http://www.al-maktabeh.com
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ابحماث

لهبالثايض!سللمؤتحراا

الملرمءكغ!تاا!ر"ببحمص

http://www.al-maktabeh.com



1لارر**،لطب!ة

منهبز.بلىلو،ضابطلأبثريهمعلا

،خرشكلباياوبالضويراوبالطباعةصاء

،لتر.حقعاحبنيخلبالن،لا

يمعمببمة-بي،لعر،لع!ساتراثسدبم
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يئلثاالسمؤيالمؤ!ساثأ!ما

لطر3،%ص!نا!سرهـنيابحيئ

ث!ممةكاعقرا!في

1977(%ي)آىيخا67

الصخويرصف

اكند!ز!آصزىكأزاتاورا
ص!!رالري

ه!ير!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!طي!

السوريةالجمعيةجنباتهفيالعربيالعليالزاثمعهدبحتضن

لها.اللازمالدعمككويقدمأعمالهاادارةعلىويثرف،العلومقاريخ

أبحانهاوبنئر!للجمعبةالوبةالمؤنمراتالمعهدوبنظم

أجلها.منالمعهدءانثىالتيللاهدافتحقيقأذلكويأتي

العرقيالعليالزاثمعهد-حبجامعةفيعفدولذك

للبصبةالثافييالحنوالمؤتمر1977(ابريل)نيسان7و6يوميخلال

هامةتوصياتالمؤتمرهذاءتصدرتوقد.العلوملقاربخالممورية

العلوملتاريخالموريةوالجمعيةالعريالعليالزاثممهدالآنبعكف

.تنعدهـاعلى

الربيالعلوبالزاثوالمهترينلباءيناقدمانويمرني

وطبيمي،المؤتمرخلاكالقتالتيالمنثورةوالدراساتالآبحاث

فيمامتفاوتةالمنث!ورهوالدراساتالأبحاثمسنوياتتكوتبان

قيمةمساهمةبمجملهاتعتبرو)كنهاوالاصالةالعمقحيثمنبينها

الرية.العلومتاريخميدانفي

ابحعيةلمؤتمراتالسنوبةالابحاثالمعهدعنتصدرولسوف

الفدوةابحاثالىبالاضافةمتظحةبصورةالعلوملتارقئالسورية

قدالرئيالعليمعهدالزاثويكوت.العربعدالعلوملتاريزالعالمية

بتاريخالمهت!بالباءينجهودتوحبدفيرسالتهمنجزهأبذلكحقق

والدولي.الربيئنالمسنوعلىالعربيةالعلوم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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عامةمعلومات

لثايئالسؤيع!اطؤتحرا

!بخلملرممتهما!ممرهـيئابحيئ

الىحصتعبداللوا.الميدرعايةتحتحبجامعةفيانعقد

ةيع!جللاثائيالنويالمؤتمر،الوزراءمجلىرئيىخليفاوي

.1977"أبربل"نجسان7و6بوميخلالالعلومقاربخالوربة

العالي،التعابموزبرهاشمعليمحمدالدكتوراليدمثلوقد

.الافتاح،فلفيالوزراءمجلسرئيسالسيد

بالاسهاماقعريف!المؤتمرلانعقادالاساسيالهدفكان

وبأهميةالعلومفروعمختلففيالانسانيةللحفارةالعربةدمهالذي

التالية:الموصوعاتعلىالأضواءتسليطوتمالاسهامهذا

الاساسبة.العلومناربخ-

.طرةواليالادويةعلمفيه.مماالطبتاريخ-

التكنولوجيا.تاريخ-

وتحقبق،المؤنمرتظبمعلالعامللاثرافلخةشكلتوقد

من:كلمنأهدافه

-؟؟-
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حلبجامعةنرعأينةغادريجيداءالدكتورةالدة-
الاضز13العربيالبثلحزب

حطبجامعةرئيسالحسنيوسفالاسشاذالدكتوراحصد-
ا&وربةالجعيةرنبس

العلوملناريخ

من:كلمنالعلميةاللجنةثكلتكا

حبجامعةرنبسالحسناحعديوسفالايهنورالاسناذ

العلمبةللثؤونحلبجامعةكيلماغوطخالدالدكتورالاستاذ

الاداريةلثؤونحلبجاءمةكبلعليحوريةمحمدالدكتورالاصناذ

أنيطحبجامعةأسرةمنعديدةلجانشكلتوقدهذا

المؤتمر.لبرنامجتحقبقأوالعلميةالتنطييةالمهامتنفيذبهها

.الرريالعربيالقطرمنباحثأ(20)المؤتمرفيا!ثزك

علمية.جلات(5)خلالالبحوثمناقثمةوتهت

:بعنوانعامةمحاضرةسيز!تالدكتورفؤادالكبيرالبحاثهألقىوقد

."الفالثعلمتطويرفيالعربالعلساءدور"

وأهدافهتنسجمالمعارضمنعددتظيمالمؤتمرانعقادراذق

هي:المعارضوهذه،العرئيالعليالتراثمعهدقاعاتقيأقبت

العرية،الطبيةالأدواتمعرض،المعهدلمننوراتمعرفىر

المعهد.مثارجلمختلفمعرض

طعهاالتىالهامةالخطواتتبرزأتاستطاعتالمعارض؟هذه

الميادين.مختلففيالمعهد

-92-
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في:الجمعيةلاهدافتحققأالمؤنمرعقدوقد

.العلومتاريخالمتعلقةبالامجاثالهوض-1

ابرازالىالراميةالاساسيةوالبحوثبالدراساتالقام-2

.العلومفيالعربإسام

.العلومبتاريخالمهتهينج!يعوينالروابطتوثق-3

فيالماملةوالدولةالعريةالمنظماتمعالعلاقاتاقات-4

.العلومناريخحفل

...

-13-
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المونمرفيانركون

حلبجامعةأبوداطسعدالدكترر

حبجامعةاماممحمدالأسشاذ
دمثقجامعةالبابازهيرمحمدالدكتور

حبجامعةالجاسطهالدكتور

العلوملتاريخالسوريةالجمميةجحانريدالايعتاذ
والمتاحفالآثاريةمدبرحريتاتجامحمودالاشاذ

حبجامعةرئيسالحنيوسفأحصدالدكتور

حبجامعةالح!تممامحالدكتور
حلبمفتيالحكايممحمدالأستاذ
الضادمجلةحلاقبوركياللهعبدالأستاذ

دمقجامعةحمارنهنشأتالدكتور

حلبجامعةحوربةعليمحمدالدكتور

العلوملتاريخالموريةالجمعيةالخالديالدينصلاحالاستاذ

العريةالمؤطوطاتمعهدمديرالخطاطقاسمالاستاذ

العلوملتاريخالسوريةالجصعيةخياطةعليمحعدالاستاذ

حبجامعةرفاعياملالآنسة

حبجامعةالدقاقعرالدكتور
حبجاممةالسمبرالرزاقعبدالدكتور
حبجامعةيسنكرنذيرمحمدالدكتور

حلبجامعةسواحةمنذردي!لا
نرانكفورتجامعةشزكاينفؤادالدكتور

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شحادةالكربمعبدالدمحور

شحادةكالالاصتاذ

الظيثوكتاحمدالدكتور

فعباذمظفرالدمحور

ضباءئب،دلاناجكورالد

عتابيفؤادالأصتاذ

غادريجيداءالدكتورة

غانمعادالدكتور

ناخورير"وانالأستاذ

فتحياللهفرجالدحمور

قدورالرزاقعبدالدكتور

قطايةسلمانالدكتور

الكاتببعرالدحمور

عيكوالغلوزسعدذالاستا
الكبالياحقولالدمحور

مماغوطخالدالدمحور

المصريمظهرالبد

مفتيبهجالشد

ءيليرمحلصدالايهتور

النييناظمالدكتور

الهاشيبحبىالدحم!ور

مندياحسانمحمودالايهنور

حلبجامة

الطوملتاريخال!وريةالجمعية

دمثقجامعة

حبجامة

حبجامعة

العلوملاريخالوريةالجمعية

حبجامة

الزاثمعهد

الجماهيرجريدة

حبجامعة

حبجامعة

حبجامعة

حلبجامعة

العادياتجمعبةرثب!

حبجامعة

حبجامعة

اثورةجريدة

صاناوكالة

حبجامعة

العلوملناريخالسوربةالجعبة

العلوملتارجالسوريةالجمية

العلوملناربخالوربةالجمعبة

http://www.al-maktabeh.com
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راءزلورئيىمجلصالداكثل!همة

لهماض2تصصكليرايهلطلتجاصاش

ء!"دال

الرحمنعبداللواءالسيد-مخباتاليكمانقلانبعدني

للجمعيةالثانيالمؤتمرمذاشملالذيالوزراءمجلسرثي!خليفاوي

الكلير.الثيءدعمهمنعل!وافيبرعابتهالعلوملتاريخالورية

اناضلالرنبىمميرتنافائدبفضلالماضيالعامفيتملقد

لتاريخالأولىالعالمبةالندوةافتتاحالجمهوربةرثشالأسدحافظ

هذهوضمتالئهباءحبالمئعالعاصمةفيالربعدالعلوم

جمبعفيقويأصدىوأحدثتوالأجابالعربعلماءخبرةالدوة

ا!راثكيانالقائدالرئيىورسخوالعالميةالعربيةالثقافيةالأوساط

الراثمعهدبموجبهاحدثالذيالخاصبالمرسومالعر.يىالعلمي

عربونحلبجامعةبهوخص-1977-؟1-04العر.!العلي

بذتهاالتيالجهودمعمتجاوبأالفتيةالجامعةولهذهالبلدلهذاوفاء

منلدبهمممامنبعضآقدمواالذينمواطنيهامنوكثيرحبجامعة

أهدافه.وتحقبقالمعهدهذاانجاحاجلعنوجهودمخطوطات

ونربطالعلوملناريخالوريةالجمعيةالجامعةنحتفنوايوم

الجهدويثحذيوحدوثيقأربطأالعريالعل!يا!راثمعهدلينبينها

مناجلوخارجهالقطرداخلالعربالباحثينجهودويشقطبالهمم
وتصيفهالأصيلالعلميالتراثوكشفا!راثمعهداهدافتحقيئ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الباحثينجميعمتناولفيليصبحةيل!الابنصو!هونشرهوتحقيقه

والدورياتالمؤلفاتإعدادعلىالمعهدهذاسيععدكا.العالمني

الأوائل.العرباجدادناجهاجهدالتيالمخنلفهوالبحوثالدراساتونثر

نيضرورب!أمر(أصبحتالعربعندالعلومتاربخدراسةإن

ا!راثهذادراسةولبست،العربيةأتابهاتمرالنيالتحولمرحلة

العربيةبالبفرباتنعريفهيبلعندهللوقوفالماضيالىعودة

بدعووحافزوالتكنولوجباالعلمعصورأقدممنذللانسانيتدمتهوما

بغيةخطواتهموتتخالاجدادصيرةاس!نافالىالصاعدةأجالنا

العلمي.البحثقواعدارساء

.ال!ادةايها

ضروراتمنهوالمؤنمرهذافينقدمونهالذيالجهدإن

حانقدارتاننعتقدونحنلحفبقياالعرنيالعليالبحثتأربخبداية

العلومنقلمنهمولتعلملنبدأعلومهموفلفةالاجدادتكنولوجيالنقل

الظقيالعليالجثابداعفيالأولىاللبنةولزسي،الحاضرة

التعبةفيطموحاتناونحقق.المستقبليةتطلعاننالبخدموالأكاديمي

نمتسدأساسبدونابداعفلاوالثقايخةوالاجتماعيةالاقتصادية

والمعرفة.العلمفياصالتناجذورفه

ودقانقهابعادهبكلالعلهينرائهبعىلاجبلاينربيةإن

العلميالبحثمهمةاليهتوكلأنيمكنلاباجدادهويقزبهويفخر

.مستهرةمتئابكةوثقةبينههاوالصلةوحاضرماضفالتاريخ

لنعتقدوالتحريرالباءمعركةتواجهوهيالنورةسوريةإن

مجابهةعنأهميةيقللاأمروالباحثنالعلميالبحثدعمبأنجازمة

العلمهوللعدوانالنصدينيالأجدىالسلاحلأنوذك،العدو
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سيناولقد.ابةفيوحقناالوطنبزابالمواطنبايمانالمدعم

المنظماتكلفيالعرفيالعليالراثمعهدابرازالىجاهدين

المنظسةنيالمعهدهذاوجودونأكدوالأجنبيةممنهاالمربيةالثقافية

الدكنوررنبسهالسانعلىوالبكموالعلوموالثقافةللزبيةالعرببة

منالمركزهذاودعمتبنيضرورةاعلنالذيصابرالدينمحي

الجهدونكئبفالعربيةالجامعةفيالاعضاءالدولجميعقبل!ن

.وحبد(ببفىحوله

أمبومختاراحمدالدمحورلليونسكوالعامالمدبرابدىكا

العالمشعوبلكلرائدةتجربةواعتبرهالمعهدهذاةي!ـهأالقطرزار،بن

،المتاعرهالمعاصرةالانسانيةخفمفيالحضاريدورهالابرازالئاك

والتعريفومحاضردتخبراءمنالفروريالدعمبتقديموعدكا

القائمونابذلهاالتيالمكثفةالجهودواستطاتالأخرئالعالمدولنيبه

وكتبنشوراتاعدارمنالوجيزةالفزةهذهخلالالمعهدهذاجلى
وائباثتنثيطفيكثيرأساعدتالتيالأماسيةاللغاتالىمرجمة

الدوليالمؤنمرفيالعربيالعلميالزاثمعهدوسيمثلكا:وبوده

الاوربية.العوا!ماحدئنياليونسكوبرعايةشعقدالذيالعلوملتاريخ

.الاخوهاسهاالضبوفالسادة

العريالعلميالتراثخدمةاجلمنكمجهودعلىنشكركم

الجهودجميعثكركاالمجيدالانسانيةتراثمعهدبحقيعتبرالذ!

جمعيةصعاولاوانجاحهالمؤتمرهذالتحضيراسهمتا)قياطننة

حبأبناءمنالاخوةولجميعصاتدعممنتقدمهلماالعاديات
مدنجةلخدمالثجاءحبعلىوالنعرفوالنوفيقالنجاحلكمواتمنى

علبكمواللام.اناربخ

-21-
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ومصر،والفدسولبنانوسوريةالسعودبةالعريةوالمملكةوالهند

الىالمبعوثنالدارسينبجهوداشفادكا،وايطاياوابرانوتونس

فيها،العربيةالمخطوطاتمنكثيراستجلابياالاوربيةالحواضر

حظيتالرببةالمخطوطاتمصوراتمنحافلتراثلديهوتجمع
الباحثينافادةسرعةعلىالمعهدمنوحرصا،مهاوافربقسطالعلوم

لها:التالبةالفصييةالوصفيةالفهارسأصدر

:الئاكالجزء،المصورةالمخطوطاتفهرست-1

والتنبيمالفكعنم1958سنةمنهالاولالقمصدر-أ

.كتاب21وينضسنوالمقات

ويتضن،الطبعنم1959سنةمنهاثانيالقمعو!در-ب
.محاب279

:الرباضياتعنم1960سنةمنهالثاكالقصموصدر-ب

.كتاب144بتضمنو،(والهندسةوالمقابلةوالجبر،الحساب)

والطبيعياتالكيعياءعنم1963سنةمنهالراجالقعوصدر-د

.كتاب1؟6ويتضمن

الطب،عنمنهالخاصالقسمالعامهذاالمعهدوسيصدرهـ-
.كتابستمانةنحوويتضمن

العامةالمعارفعنالراجالجزء،المصورةالمخطوطاتفهرت-2

نفصيلياوصفاوبحوي،م1964سةصدر،المتنوعةوالفنون

الموسيقى،والفروسيةالحربيةالفنون:فيالمعهداقتاهاالتيللمصورات

والأوفاقالحروف،الفراسة،الرؤياتعبير،العامةالمعارف،والقاء

لاته.وآالخط،والاعشابارراعة،والاطععةالصناعة،الثطرنج

.كتاب2؟9الفهرصوينضن

-28-
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ونظ،أخرىمرةالبعثاتايفادفينشاطهالمعهدعاودوقد

اليئم،م1970سنةتركياالىبعثةفأوفدم1970سنةمنذلذك

الريةالمملكةواليم9972سنةالمغربوالى،م؟97؟سنةاسبانيا

نفسه،العاماواخرفيايرانوالى،م1973عاماوائلفيالسعودية

ثانيةوبعثة،م9974سنةاليمنيةالعربيةالجمهوربةالىبعثةاوفدئم

الشعيةالديمقراطيةايمنجمهوريةوالىم1978سنةالمغربالى

السوفيتيالاتحادالىبعثتهلايفادالعدةيعدالآنوهو،م1976سنة

الثهر.هذاخلال

الاخيرةبعثاتهجلبتهماعلىالباحثناطلاعياالمعهدمنورغبة

الفهارساصدارلهبننىحتى،بعثةكلصورتهبماقوائمبصدرانآثر

كبيرةمجموعةالقوائمهذهوتتضمن،المخلفةالفنونفيالتفصيلية

قائمةفيسبءهذاويتضح،العلومفيالمخطوطاتمصوراتمن

.ايرانبعثةوقائمة،اسبانيابعثة

الزاثكنبنشرعلىيقومانواجبهمنالمعهدرأىوقد

صدرمنفأوسع،مبكروقتمنذبهذاواحتفل،العربيالعلي

الماجالمجلدنضمن،تحقيقهابعداثالزهذامننصوصلنثرمجلته

الفصولاوالمرشدكتاب(م196؟مايو)منهالاولالجزءنيالمجلةمن

بتحقين،ارازيزكربابنمحمدبكرلابي،مخنارةطببةنصوصمع

سنة)نهااثامنالمجلدوخصعى،اسكندرزكلابيرالدكتور

المساكنمسافاتلتصحيحالاماكنفهاياتتحديدلكتاب(م9962

وتضمن،بولجاكوف.بالدكنوربتحقيق،الببرونيالربحانلابي

كتابتحرير(م9963نوفمبر)منهالثافيالجزءفي،التاسعالمجلد

سعيداحمدالاسناذ-بتحقيقالطولمىالدينلنصير،لأوتليدسالماظر

اسلمبنثجاعكامللابي،لحساباطرائفومحاب،الدمرداش
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لغتمهتالمظولهايرشقهذتدكلة

نكاواسمفافىا!را

الوزراءمجلسردبسالميدممثلميدي

المؤتمرهذاورئيسحبجامعةرليىميدي

مادقيشداقي

مديرهاوباسم،والعلوموالنقافةللنرببةالعربيةالمنظمةباسم

المخطوطاتمعهدوباسم،صابرالدينمحيىالدمحورالاستاذالعام

كلهذالمؤتمركمواقئمخيةاجملاحييكم،وباسمي،العربية
بصفةمنهالعلروالجانب،الظيمالعربيالراثخدمةنيالتويخق

خاصة.

للزببةالعربيةللعنظمةالناجالعربيةالمخطوطاتمعهدويسر

السنويالمؤتمريديبينيقدمانالعربيةالدولبجامعةوالعلوموالثقافة

جامعةاه!ظنتالتيالعربعندالعلوملتاريخالوريةللجععيةالثاني

مناكزخلالاقوافعجهدهعننبذةيقدمانيسره،حب

وتصريرهوفهرستهالعريالزاثعنالبحثفيقضاهاعاماثلاثين

فيجهودهلعرضهناالمجالبنعولا،ونثرهللباحثينوتيسبره

جهودهيوضحانالحلقةبموضوعاتصالاويكفبه،الميادبنهذه

.ونثرهوفهرستهالعريالعلميالتراثجمعني

مكتباتالىالبعثاتلايفادالاعدادبدأم؟946سنةالمعهدانثاءومنذ

تركياالىبعثاتهوتوالت،عربيةمخطوطاتمقتنياتهافيتضما)كطالعالم
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المجلدوتضمن،ابضاالدمرداشسعيداححدالاستاذبتحقيقالممري

اصرلكتاب-(م1967سنةمايو)منهالاولالجزءفي،عشرالثاك

(الحسابفي)والكفابة،الجيليلبانبنلكوشبار،الهندحساب

.سعيداظسايماحعدالدمحورنحقيقكلاهعا،الاربليعليبنلاحمد

كاب(م1979مابو)الاولالجزءفي،عشرالاجالمجلدوتضمن
والمداد،الاقلامصناعةفي)،الالبابذويوعدةالكتابعدة

للمعزمنسوبوهو(والتجيد،والكاغد،والغراهبالذهـ،والكتابة

عليوالاستاذالحلوجيالستارعبدالدكتوربتحقيئ،باديسابن

زكي.المحنعبد

لبحثصدرهامنالعربيةالمخطوطاتمعهدمجلةاوستكا

جدبدةمصادر"عنوانه(م1959مايو)الخاسىالمجلدفي،مطول

المنجد.صلاحالدكنورجمعها،"العربعندالطبناربخعن

شهرباالمعهديصدرهاالتيالعريالنراثاخبارنئرة3و

خاصآاهنمامامويةالمرلياثالزكتعنوبنثرمايحةقاناءبرصد

.العلوملكت

س!ينكلندريبيةدورةالعربيةالمخطوطاتمعهدوبةيم

ولهم،يعادلهامااوالليسان!درجةيحملونممنالعربيةالبلادلطلاب

محاضراتلثهورثلاثةلمدةفيهابتلقون،العربيةبالمخطوطاتعاية

،المخطرطاتوصبانة،والتصويروالفهرسة،العريةالمعارفعن

المعهديغفلولم،ذللثعلىعمليةندرياتيتقونكاوالتحقيق

.الدوراتمذهفيملحوظةعنايةفأولاها،بالعلومالاهتام

للشظمةالعامالمدبرمنصب!ابرالدينمحىالدكتورتوليومنذ

العليللجابخاصااهتمامايوليوهووالعلوموالنقافةللزيةالعربية
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لاخياردراسةاعدادسبيلفيالمعهـدفانولهذا،العريالراثمن

برامجهفيوذلكونشرهابنحقبقهابقومالهامةالعلومكتمنعدد

الله.بأذنالمقبلة

ويأمل،العلواثالزخدمةفيالمعهدلجهودسجعرضهذا

،العتيدةالجامعةهذهفيالربيالعليالتراثمعهدمعبالنعاونالمعهد

العلميةالهبثاتومعالعلوملناريخالسوربةوالجمعية،حبجامعة

الزاثببعثان،العالمنيالاستشراقمراكرومع،العريأالعافي

الباحثين.عايةالىييلهيجدوان،العريالعلمي

والاعجابالنقديرتحيةاوجهانهذهكلمتيخنامفيوب!عدني

جامعةرئش،الح!نيوسفاحمدالدكتورالامتاذالكريمالاخالي

نيالرائدةمبادرنهعلى،يخهاالعربيالعلميالتراثمعهدومديرحلب

العلميالراثخدمةنيالموفقةجهودهي،اوان،المعهدهذاانثاء

.العر.ق

نيالمثمزكبنلجمخوالقديربالتحيةانوجهانبمعدنيكا

الظيم.المؤتمرهذا

وبركاته.اللهورحمةعلبكمواللام
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خلمثمعةاخق!ميئزكلى

المحمىك!يرسفالرلترصأ

الوزراءمجلسرلش!ممثلاليد

والالة:اباتأبما

محاضراتالىنشعكناالماةيالعاممنالبومهذاثلني

الثانيمؤتمرناوهاهو،العربعندالعلوملناريخالاولىالعالميةالندوة

فيجديدانقيدابذلكنرسيلكيالمكانونفسالموعدنفصفيينعقد

..السوريالعريقطرنافيوالعلميةالفكربةالحياة

انمالثاطاخهاوممارسنهاالمتخصصةالعليةالجمعياتفيامان

والانديةالجمعياتبذلكأقصدولست.التقدممظاهرمنهاممظهرهو

والنثاطاتالئقافيةالمحاضراتمواسمفيداطهايتمثلالتيالئقافبة

يلتقيالابحاثجمعياتمنجديدانوعاأقصدوانما،الاجتماعبة

أبحائهمنتائجفيهبعرضونسنويمؤتمرنيالعامفيمرةأعضاؤها

أجله.منجمعيهمقامتالذيالاختصاصفيكاملعامطيلةودراماتهم

سنويكتابنيذلكبعدوالدرايعاتالابحاثهذهوتجمع

وتمر.الجمعيةلنقدمخالداوسجلاوالدارسبنللباحثنمرجعايصبح

تسجلالتيالحولياتصدوروبنوالىالمؤنمراتانعفادويتوالىالاعوام

.الفكريالنتاجهذا
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شامخاعرحابالتالييصبحلكيعامبعدعاماابناءهذاوينعو

أبحاثجمعيةالعلوملناريخالسوريةوالجمعبة.بثمنتقدرلاوثروة

أعضاءولهابأكلهالسوريالعريالقطرنطاقعليتعملمتخصصة

اليومنحتفلالذيالعليالمؤتمروهذا.العالمأنحاءمحتفمنمراملون

الذيالعامخلالالجصعيةلاعضاءالعليالنشاطمنبعضايمملبافماحه

الاولى.العالمبةالندوةانعفادمنذانقضى

علىوالجواب.بالجمعبةالجامعةعلاقةعنالمرءبتساءلقد

المتقدمة،البلدانفيالعلميةالابحاثجمعياتكافةشأنهوهذاأنذلك

علمةمؤسسةكنففيالابعيشأنيمكنلاالجمعياتمنالنوعفهذا

والطبالعلومتاريخفجمعيات.ذلكعلىمحثيرةأمثلةوأمافا.قوية

العلوممتاحفومنالجامعاتمنا"جذتبريطانيافيوالنكنولوجيا

مركزاسمثونيانمعهدجعلتالامريكيةالعلومتاريخوجمعية.لهامقر،

الاتحادانبل-مجقهااصدارعنمسؤولاالمعهدهذاوأصبحلثاطها

الجامعيةالعلومتاريخمعاهدأحدمنجعلالعلوموفلسفةلتاريخالدولي

له.مقرآباريرطفي

حنىحبجامعةفيالعربيالعليالزاثمعهدقامانوما

الببلهيفالجمعبة.العلوملتاربخالسوريةالجمعيةجانبهالىقات

والنكنولوجياوال!العلومبتاربخالمهتمينجهودكافةوتوحبدلتنسيق

الاهدافمنالكثيريحققأنطريقهاعنالمعهدويستطبع،القطرداخل

أجلها.منأئىءافى

منسبعةيلعهابحثاعشربنالىالمؤتمرهذانينستمعسوف

وستةالجامعاتخارجمنالباحثينمنوسبعةالجامعاتأساتذةمن

الجامعة.طلبة!ن
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الجمعيةدورعلىواضحدليلالابحاثمصادرنيالتنوعا!هو

.العربعندالعلومبتاريخالمهتينالباحثنجهودتوحيدفي

الامكانقدرموجزتقريراعطاءمنالمناسبةهذهفنليبدلا

:الآنحتىالأولىالعالميةالندوةمنذالعريالعليالزاثمعهدعن

تاريخ(9905)رقمالمرسومصدورهوحدثأهمكان

الندوةواتامةالمعهدلاتامةالمبذولةالجهودتوجالذي4-11-1976

للبحوثعالمعهدأولالعربيالعليالزاثمعهدوأصبحالاولىالعالمة

القطر.جامعاتفي

نيللبحوثعالمعهدأوليكونأنالكببرةدلانهلهأمروانه

الفضلإن.ونشرهالعربيالعلهيالتراثباحياءخاصارط!لاهذا

فلولاهالأسدحافظالرئي!للسيديعود(الاخوةأجها)ذلكفيالأول

وبعيداميكح.امئادبههعهدناالرنشىكان)قد.المعهدهذاكانلما

وأصدرالعريالعلهيالراثمعهدباقامةقىارهاتحؤ-ذعندماالنظر

باثائه.القاضيالمرسوم

بالمعهدخاصةانمائبةميزايةأنالىأيضاالاشارةمنبدولا

ومسنقلجديدمقرلباءرصدتقدسوريةليرةملاييناربمةفدرها

اضادتهتتموسوفالجديدللبناءالاوليةالتصيماتانتهتوتد.له

.الفادموالعامالعامهذاخلال

المعهدكلتنفقالجامعةفانالانماثيةالميزايةالىوبالاضافة

لأوليلحظولسوف.عيزانيتهامنالعليالنثرفيئاطانهوعلي

لتمكيناللازمةالاموالرصدللجامعةالقادمالعامانيةمينوضععندمرة

غابانه.نحفيتىمنالمعهد
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النويةالعاديةوالميزانبةالانمائيةالمبزايةهذهالىوبالاضافة

احياءلجنةبتثكيلاسساعيلاحمدالاستاذحبعافظالسيدتفضل

معهدهمكلحبمدينةأهليبخلولم.ونثرهالعربيالعلميالتراث

الزاثمعهدنبرعاتبايممالمصرففيخاصحسابواقتح،بالبذل

المناسبةبهذهوأشير.ثابتةسنويةبتبرعاتالحسابهذايغذيوسوف

مديريتهتبرععنأعلنالاوقافمديرالنسرسليمانالاستاذانالى

.الصندوقلهذاسنوباسوريةلبرةألفبمائة

فيالكتبعددبلغوقد.بهيعتزماأهمهيالمعهدومكنبة

مكتبةإنمبالغةدونالقولويمكننا.مجلدآلافسبعة(0070)المكتبة

الوطنفيالعلومتاريخفيتخصصةمكتبةأحسنالآنتعتبرالمعهد

.الري

حتىحصلناوقد.المخطوطاتمكتبةتكوينفيالمعهدوبدأ

العلمةللمخطوطاتميكروفيلعاوعثرينوخسسةمائةعلىالآن

أنواعوكافةوالميكانيكوالكيياءوالرياضياتوالفلكال!ياالعرية

ميكروفيلمة.(012")لحواليالتنفيذقيدطلباتالانؤلرجد.والفنونالعلوم

تخمبجثالئمولمنالمخطوطاتفيالمعهدمكتبةتصبحأنونأمل

العالم.مكتباتفيالموزعةالعربيةالعليةالمخطوطاتكافةعنصورا

يعودالهدفهذاتحقيقمنالمعهدتميهنفيالاولالفضلان

تاسمالاسناذمديرهلاركناالذيالعربيةالمخطوطاتمعهدالي
المعهدلقيهالذيالنعاونالىأيضابعودكا،هذامؤتمرنانيالخطاط

وباريسوبرلينوكبردجوالفايكاناستانبولمكتباتمنالانحنى

العالمية.المكنباتمنوغيرهاوثالي
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العربعندالعلوملتاربخالاولىالعالميةاندوةلتوصياتوننفيذا

بوزعوسوفاعدادثلانةمنهاووزعالنراثمعهدرسالةالمعهدأصدر

مرةالرسالةهذهعدوريتوالىوسوف.قريباوا)خاصالراجالعددان

الباحثينكافةالىمجاناهذهرسالنهالمعهدوبوزع..شهربنكلني

وخارجه.القطرداخل

وهيحبعادياتمجلةمناثانيالعددأياممنذالمعهدوأصدر

،والاثاروالحضارةالعلومتاريخفينبحثحوليةأوسنويكتاب

هذهالمعهدأحباوقدالعادياتجمعيةمعبالتعاونالمعهدعنوتصدر

طويلة.سبنتوقفهابعدالمجلة

العلومناربخمجلةاصدارعليالمنعرمالعامطيلةالمعهدوعمل

ننفيذاالعربيالعلوالزاثمعهدعنتصدرعالمبةمجلةوهي.العربية

وباحئنعلماءصبعةمنتحريرهبنةوللمجلة.العايةالندوةلمقررات

وهؤلاء.وباحثاعالما-15-مناستشاربينمحررينهيئةومنمعروفبن

فيبقيمونالمجلةعنالمسؤولونوالعشرونالاثنانوالباحنونالعلماء

الغرليةوالمانياالسوفيتيوالاتحادوتركياوايرانوالاردنومصرسورية

مكانةلهممنوببنهم.المنحدةوالولاباتواسبانياوبربطانياوفرنسا

العالمي.المسنو!علىومؤلفاتهمبأصهـمانهمالثرواممنوهمحقةعالمة

وهوالمطبعةفيالانأصبحالمجلةمنالاولالعددبأناعلنأنويسرفي

باللغةواخرىالانكليزيةباللغةأبحاثعلىوبحتوىالصدوروشيك

عدىالغرببةالعلميةالمجلاتفيالمجلةعنالاعلانأحدثوقدالعربية

الأجنبيةالعلميةالاوصاطمنبهاالاشزاك-طلباتوافهالتكير،

العرية.العلومتاريخبدراسةالمعنية

"الظلالامرفيالمقالافراد"كتاببالانكليزيةالمعهدونثر

ائانيوالجزء!يزيةاالزجعةوهوالاولالجزءجزءبننيلليروني
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الدمحورالامريكيالمستئرقوالنعليقبالزجمةقاموقد.والثرحالنعليق

مجلةمحرريوأحدالعريللفلكمؤرخأشهروهوكأكنديادوارد

العربية.العلومتاريخ

وضعانجازهاسببلفيشوطاالمعهدقطعالتيالمثارجومن

الحالي.العامفيالدليلهذابصدرولسوفالعرببةالعلوملمؤرخيدليل

والععلالعلمبينالجامع"كتابنجحميئالمعهدبفو!كذك

الىبمصتمعوسوف،الجزريارماقلبدج"الحيلصاعةفيالاف!

نمر.المؤمحاضراتفيالمثروعهذاعنضرخ

القليديةوالصناعاتالحرفعنموصوعةبتهثةالمعهدويقوم

المثقفينجهوديجندأنهكاالباحثينمننرقةلذكجندوتد.السورية

به.بأسلاشوطاالموسوعةقطعتوقد.انجازهاسبيلفيوالطلاب

الماثةالعربيةلا!ثلاتشاولسعحبعملكذلكالمعهدويقوم

هذهوأرشكت.مبدانيةبعثةبذكوتقوم،السوريالعربيرط!لاني

ذلكبعدتتقلرسوف،وادبحبمحافظتيمحانجازعلىالبعثة

انواعيرمحأجلمنالعاعيوحوضوحعصحماهمحافظنيالى

.الماءوطواحينودوالب

منوالصيدلةال!مؤرخيمعبالاتصالالآطالمعهدويقوم

العربعندوالصبدلةالطبتاربخعنهامعلسمرجعاصدارأجل

الراجالعددوبتضمنوالانكبزيةالعرببةباللغتين،كبيرينمجلدبنفي

التطبموزيرالشدأعانوقد.للمشروعمفصلاوصفاالمعهدرسالةمن

خمسينمبلغالمئروعلهذاخصصأنههاضمعليمحمدالدكورالعالي

نقابهأعلنتكا.للعلومالاكلالمجلىموازنةمنسوريةليرةألف
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اتحادأتدكا.ليرةألفخمشنبمبلغأبضأإسهامهاعنالاطباء

العربيةالاقطارفيالاطباءنقاباتوأوء!المشروعالعربالاطباء

أعضاثها.علىالمرجعهذابتوزج

والنكنولوجياالعلوممؤرخيمعبالانصالأبضاالمعهدوبفوم

والنكنولوجياالعلومناربخعنهامعليمرجعاصدارأجلمن

فيالمئروعلهذاوصفاأيضاوتجدون،مجلداتستةفيالعربعند

بعضفانذكرتماالىوبالاضافة.المعهدرسالةمنالراجالعدد
والطبية.العلميةالمخطوطاتبعضبتحقيقالانيقومونالمعهدباحثي

:السادةأيها

فكتابة.اليسيربالامرالهنليسلكمذكرتهممابعضاان

شنالىتحتاجانواتكنولوجياالعلوموتاريخالعريال!تاريخ

تجاجوهو،للتنفيذوفابلممكنالامرولكن،الثاقالجادالعملمن

العلميالنراثمعهدوان.ومئابرةصبروالىنموبلواليننظيمالى

اجلمنأالعاانحاءكافةمنالباحثينلتجيدالمؤهلوحدههوالعري

الكبيرين.ينالعطهذينانجاز

:السادةابها

المهتمةالدوليةالاوساطفيكيرةسوريةمكانةأصبحتلقد

للاشزاكسوريةدعيتأنذلكجراءمنوكان،العلومبتاريخ

ننقدمأنقيدعيمتأقول.العلومونلسفةلتاريخالدوليالاتحادني

رئيسه.أعلمنيوكاالاتحادتاريخفيالحدوثنادرأمرليهو.بطلب

الدوليالاتحادنيعضوينومصرسوريةبقبولالاحتفالبموسوف

اللوليالمؤنمرانعقاداثناءباسكتلنداأدنبرةفيالقادمآبنيمرةلأول

بلدينأولوممرسوريةتكونوبذلك.العلوملتاربخع!ثرالخاسى

.الاتحادنيتدخلانوالاسلامبةالعربيةالبلدانينمن
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القاديمهآبفيأدنبرةفيقراراالدوليالاتحاديتخذو!صوف

اليالدولبةالندواتاحدىالعربعندالعلوميخلنارالعالميةالندوةفيهيعتبر

عنرممهمالنهنيبالاعلانذلكعنالاتحادعبروقد،الاتحاديرعاها

وأصبحت.1979عامحبنيتعقدسوفالتياننبةالعالميةالندوة

مئلالمماثلةالابحاثمعاهدمنالعديدمعطببةدوليةعلاقاتللمعهد

الاتحادفيالعلوملأكادبميةالناجوالتكنولوجياالعلومتاريخمعهد

الوطنيالمركرومعالمنحدةالولاباتفيهارفاردجامعةومعالسوفييتي

استعدادهاوالمعاهدالمؤساتهذهوأبدتباريسنيالعليللبحث

،المئزكالعلميالرأجلومنئزكةأمجاثقيامسبيلفيللنعاون

بهاينمتعمعهدناأصبحالتيالحشةالدوليةالسمعةنتائجمنوكان

مديراسموضعانهيقولكتاباارسلاستانبولفيكاندلليمرصدأن

تريهانيعالمبةندوةاقامةعنالمسؤولةالثرفلجةعدادفيالمعهد

اربعماثةمروربمناسبةوذلك،(الاسلامفيالمراصد)موضوعها

المرصدذك،امانبولفيالاسلامفيمرصداخرالاءعلىعام

خر9نعتبرهوالذيالدمشتيالراصدمعروفبنالديننقيأنئأهالذي

المرموقين.العربوالمهندسينالفلكيين

:الادةايها

وان.الثوطبدايةفييزالانلاجععييهموانمعهدعان

الزاثخدمةالىسببلناهوواثاقالجادالعليالبحثطربقسلوك

الانساية.تاريخفيالصحيحمكانهنيالزاثهذاووضعالعريالعلمي

تقومونلماالاسدحافظالرئشاليددعمبانواثقاتي

وحماسكمكيرةطموحانكمفلتكنحدوددوتىمندا"كلايبقىسوفبه

والتأيبد.الدعمداثماتلقوقولسوفعظيعاسلكتموهالتيالدربلهذا
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عبداللواءالوزراءمجلسرئيىالسيدباسمكمأشكرانني

يقوملماودعمهتأييدهوعلىالمؤتمرلهذارعاينهكلخليفاويالرحمن

.العريالعليالزاثمعهدبه

هاضم(عليمحمدالدكتور)العاليالنعليموزيرالسيدأشكركا

لافتتاحالسفرعناءبتجسعتفضلهعلىالوزراءمجلسرئيسالسيدممثل

ورعابنه.المؤتمرهذا

يزالولاالوزيرالسيدقدمهالذيا)كبربالدعملاشيدوانني

والدولي.المحليانطاقبنعلىالعر.يىالعلميالتراثلمعهديقدمه

ورئيم!حبمحافظاسماعيلاحعدالاستاذايضاأ!كركا

اللجنة.اعضاءالكراموصحبهونثرهالعربيالعليالتراثاحياءلجنة

العليالتراثمعهدفيالعامينيائرأيضا34باسهوأشكر

جمعيتكملخدمةبذلوهاالثيالكبيرةالجهـودعلىالجامعةونيالعردكا

فؤادالدكتورالمؤنمرهذابضبفيباسمكموأرحب.ومؤتمركم

قاسموالاستاذفرابمممفورتجامعةمنالعلومتاربخأستاذسبزكين

العرببةالدوللجامعةالتاجالعرليةالمخطوطاتمعهدمديرالخطاط

.الفاهرةفي

عليكمواللام
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لتحضيرلهةااللجتةكلة

عروطلصلرلز!فاا

العاليا!عايموزبرالدصرالشد

،الوزراءمجلسرديسدب!لاممئل

،الحضور1لساد؟

فيبكمأرحبأقالتحضبربةاللجنةوبالممباسمييسرني

.العلوملناربخالسوربةللجمعبةالنانيالسنوىالمؤكلرافتاححفل

بعضأذهانتراودةبمرةالجمعيةهذهكانتعامينقبل

ترائناتجاهالقوميبواجباأفواالذينمن،القطرفيالةكررجال

بينماالعربالباحثنمنالكانيالاهتماميلقىيكنلمالذيالعل!ي

منهمكانو،العالميينالباحثينتبلمنكبيراهتمامموضعكان

عددهاني"!8"!الطبيعهمجلةنشرتفقد.المنعفينمنالكثير

ثةمنذ،المجلةنفسأنفيهتذكرمقالاالماضيالشهرفيالصادر

النالي:الخبرنشرت1877عاممنشباطفيتمامأ..عام

بينعامةمحاضرة4!ة*ض5ةدينبريتثيالرلينيالأشاذالقى

قدكانواالعربالعلماءلأنجديدةليستدارويننظرباتأنفيها

.ترونتسعةقبلأي..العاضرالقرنفيالنظرياتهذهنثروا

...لكن،العلميتاريخنافخورينحتصأيجعلناكهذامقالاان

حولالحقيقةإلىللوصولالفكرةهذهمتابعةواجبنامنالي!
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...؟ائابهةالمواضيعمنغيرهوحول،دالذاتالموضوعهذا

الواجبمناليى..؟نحنمناالعليتاربخنابلراسةأجدرومن

تاريخنايسنحقألا...؟اللراساتهذهفيوافربنصبنسهمأن

بكئير،تيزيدبل،فتوحاتاتاريخعنمجد(يقللاالذي،العلي

...؟خفاياهفيثونب!كنوزهعنلننقبالاهتمامكبيرمنايسنحقألا

والاعنزازالفخربثبرماالبهيرالعليتاربخنافيإن،نعم

الفكريوالانتاجوالعطاءالبذلعلىبقدرتناوايماناثقةالنفسويملأ

قدمهومااعطاؤهلأحفاد!بمكناجدادنااعطاهفما،والعلو

الاسهاملأحفادهميمكنالانسانيةللحضارةوإغخاءإسهاممناجدادنا

العربيةاقناتاربخمنبالذاتالمرحلةهذهوفي.منهبأكزبلبمثله

فنحن.الامكانياتهذهابرازفيعاتقناكليقعملحآواجب!أننجد

براثنمنامتاتخلصتأنبعدالحديثةالحضارةمعالمعلىمقبلون

معركةاصهيوفي1الامبرياليالاستع!ارمعالآظوتخوضثالاشع!مار

فيهابما،الاسلحةكافةاستخدامالاستعمارهذايخهامجاولحضارة

واجبأنأصبح..امكايانهامنوالاننقاص،امنناشأنمنالتقلبل

ناصعةحقيقةح!ونوأن،وادعاءاقأكاذيبهنخرسأنعليناملحأ

تغنيه،وأنالعالمفيالعليالفكرتقوداناسنطاعتأمةأتاوهي

الاستعماررواعبمنتتخلصعندما)غائهفيتسهمأنوتسنطيع

صفوفنا.تمزقتزاللاأمراضمنخلفهوماالسابق

المفكرونبعضتدا!،للواجبالادراكهذامنانطلاقأ

الوجودالىفبرزتالدولةنيالمسؤولونودعمهم،الجمعيةهذهانثاءإلى

ومعهدحبجاءمةكنففيعاشتالتيالعلوملتاربخالسوريةالجمعية

هذهخلالالجععيةهذهوخطت.ورعايتهماالعر.يالعليالزاث

..بهانفخرأنلنايحقكبيرةخطواتوجودهامنالقمبرةالفترة
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شبابومنالفكررجالاتمنالكثبربننئاطاتتستق!هيفها

لأمتهمالعلوالتاربخفيوينقبونببحنونبحماساندفعواالذينالجبلي

فهناك.الحماسهذانتائجبعضالمؤتمرهذايوميخلالوسرون

منهمكل،الميادينمختلففيمفكرونوهاكطلابوهناكأساتذة

سوىعليكمبعرضوفهاسوفالنيالبحوثهذهوما..ببحثهأسهم

نجائه.فيالقيهجمعيتناتسهماننأملالذيالكبيرللمرحأوليةلبات

هيوها،عضو(نبم!مخومثةحواليالآننضمالجمجةهىوها

..والمعلوماتالافكارمعهاوتتبادلالعلوملتاريخالعالميةالجمباتتراسل

...والفاشةالعلومتاريخلجمعياتالدوليالاتحادفيعضو(وتصبح

خاعةبخةحلبمحافظالسيدبرئاسةي!ثكلونحلبرجالاتهموها

ومؤازرتهااللجنةهذهدعموكان..ونشرهالعرييالعلميالتراثلاحياء

الخطواتهذهكلإن..والمضويةالماديةالناحيشنمنوكريمأكبير،

دعمولولابواجبهمالمضمارهذافيالعاملينإيمانلولاقتمتكنلم

الرحمن!داللواءالميدرعايةفيوإن..القوميالعمللهذاالمسؤولين

الدعم.هذاعلىدليللأكبرالمزنمرلهذاالوزراءمجلمىرثيمىخليفاوي

فينجاحكلالعلوملاريخالسوربةللجمعيةآملوأخير،

.توفيقكلهحا!فابايومنحنفلالذيللمؤتمروآمل..رسالتهاتادية
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المشاكيئالاحثينكلة

بئكهـان!حفلزا

والوكلاءالعمداءالسادة،الجامعةرنبسالسبد،الوزبرالسيد

.الاعزاءطلابنا،العلماءوالاساتذة

سبداتيسادتي

السادةباسمبكمأرحبأنوال!عادةالفخردواعيلمنإنه

للباحثين.

.اليومويجمعناعاممنذجمعناالذ!المكانهذافيهنا

الزاثلأحباءالعملفكرةعنالجامعةاعلنتاناذما:الفخر

اطرافمن،جاؤواوآخرونانتم،جميعآفرعتمحتى،الرئيالعلمي

الحضارةوتلك،المجيدالزاثلذكبمحبتهممدفوعينالمععورة

.ه!لعحمادزملاءهوليناقش!بحثهتاجمناكلليلتي،التليدة

وجامعتنا،المجالهذانيالرائدقطرنايكونأن:والعادة

اء.الجليلالعمللهذاالمبادرةالاشئه

علماؤناخلالهابستطخ،مناسباتلناتكونأنأبض!السعادة

*ه!سبيلفيوللعمل،النظروجهاتولتبادل،للتعارفالاجتاع

.مطص
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الكربم.الحفلأبما

شكلهنيأجمعللعالموتقدبمهتراننانيانظراعادة!مةان

مناوتيمهمالوحدهالانسانعنهايعجز،صعبةشاقةلمه!ةالحقيقي

الهمة.علومنبلغومهما،العلم

تحظلم،العلميةجوانجهاكلمنالربيةالحفارة4دراسلأن

نادرةقلةعداعامةسطحيةبدراساتالا،اشائهافبلمنالآنحتى

.جوعمنتنولاتغنيلا

معظماخذواالذينللربيينترائهمتجميعر!أالعربترك

وبنثرونيكنبونوراحوا.المخطوطاتفيتكل!المكتباتنيما

الأحيانمعظمرتتبزعقليةعلىالمبفيةاهوإؤهمتدفعهمحسبما

أنفسهمالعربعلماءبدأان،ونكبةنععد(الأمروزاد.النامبالتحيز

يزجمونهوراحوافيهلامراءحقيقيماعلمأ،الربيالانناجهذايعنبرون

نظرباتهأعنويدافعون

وتتخصعىتتبفىمامئمصةتقومانبدلاكان،هذهوالحال:لنا

يقتمرلاوانانفسهمالعربيدكل،العليالعربتراثدراعةني

انسانيةحضارةحضاز3بأن،الرباقناععلىالمؤسةهذهعمل

الادعاءاتكف،الحقيقةبهذهكلهالعالماقناععلىبل،حقيقيه

علها.المغرضينالغربيينتجنيجراءمناثابترلحقتالنىالمزضه

الذيالعريالعل!يالراثمعهدانثهـاءفكرةجاءتهنامنيخاصاط

:اهداقمنوجعل.الصعبةالثاقهالمهمةهذهعاتقهىلك!!هل
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أمهاتوترجمة،العريةالعلميةالمخطوطاتونشرتحقيق

لتكونعالميةعلميةمجلةونثر،الاجنيةاللغاتالىالعلعيةالكتب

مؤتمراتاقامةكذلك،نظرتناوجهاتطريقهعننطرحعالمبأمنبر،

الدولية.بالمؤتمراتاكوالاشر،دولية

فقدشاثكوعرطربفها،وشاقةصعبةانهامهعةاعتباروعلى

لأمنهبجنيهاكلعالمبينلتضم،العلوملتاريخالسوريةالجمعيةأسست

حولالقلوبوتجتمعالجهودنكانفلكي.وعبقربنهابزائهامؤمن

العلي.الزاثموضوعوهوالاهامموضوع

واجبجيعأ،هناالمجتمعيننحنواجبنااننرى:وهكذا

اتيويثمرفنيوبعدقيسرني،خطرةمسؤوليةومسؤولتا،كير

السادة،وايعالجمعبةاعضاءاخوانيباسمجمبعآعليكمطرحتها

وأسمأسسمنكلأبضأمه!ساباضكروانني.الباحنينالعلماء

ودمتم.،الهامةالمئارجهذهكلفي
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!ضئ!اتاليئبجترلم

الرئي!للشدشكرببرقياتالمؤنمرفياقركونتوجهأنبعد

وللسيدوالعلماءللعلمالكيره!عدعلالجمهوريةرثشدمه!الاحافظ

للمؤتمررعايتهعلىالوزراءمجلىرئي!خيلفاويالرحمنعبداللواء

حضورهعلىالعاليالتعايموزبرهاشمعلىمحمدالدكتوروللسبد

التاية:التوصباتاعمالهاخناملدىاتخذ،المؤتمر

المجلسواتخاذدمشقفيللجمعيةنرعاحداثدراسة-؟

له.مقراالعلميةالنقاباتاحدىأوللعلومالاعلى

وطنيةلجانبمثابةمتخصصةأفسامباحداثاعالاس-2

والصيدلة.ال!لتاريخبقمبدءاللجميةنابعة

نيالمتخصصةالوطنبةولجانماالجمعبةاثراكعلىالعمل-2

نارثخفيالمنخصمةالدويةبالانحاداتالعلومناريخ!محقلكل

الاختص،صاتمنغيرهاأوالرباضياتاوالنكنولوجباأوالطب

منكاولبشكلالدوليةل!طاتهمممارسةعلىا"بميةاعضاءوحث

يرضحفيمنوالاشتراطبالبحوثوالاسهامبالمؤنمراتالاشزاكحيث

منشورغيرا"يلببحثايىبمقدمأنالجمعيةباسممؤتمرأيلحضور

المخنص.القسمهينةعليهتوافقممابقا

للجمعيةالقادمالمؤتمرفيسيشزكونالذينالباحثنحث-4

باللرجةدرايعاتهمنوجيهعلى1978نبسانشهرفيعقدهتقررالذي

بعد.نئرهايبق!علمبةعربيةمخطوطاتعنالاولى

-47-
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بلراسةالسوربةالجامعاتطلاباشراكتجربةنوجع-5

مسؤولباحثأوأسناذباشرافيتمأنعلىالعريالعل!الترإث

.والمثرفالطالبباسميالبحثويقزتاالبحثتبى

مدروسةخطةبوضعالعربيةالجامعاتاتحادعلىالاقتراح-6

مراحل.علىالعربيةالجامعاتفيالعليةالكلياتفيالدراسةلنعرب

التراثمعهدببنالنامالشعاونلتحقيتىمدروسةخطةوضع-7

للمنظمةالتاجالعربيةالمخطوطاتومعهدحببجامعةالعر.يالعلي

المعهدينببنالعملوتشيق،الميادينجمنيفيوالعلومللثقافةالعربية

.المجالاتمخنلففيالعريالعليالزاثلخلمة

الخطةبتهنفيذاعالاسأجلمنابذولةالجهودمضاعفة-8

المؤممر.علىعرضتالتيالعر.يىالعلعيالزاثلمعهدالعل!ية

مراكزمنوغيرهااصبانباالىرحلةنضظمعلىالععل-9

.العر.يالزاث
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المحئنما!ضقاألأبجئئإأ
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بالمحلىعنذا!

(؟)لرسيباليطي!لا!تصب

ام!!جترنزيخالا

حب،الريةاللغةصجه

نمهد:

درشالتيالكتأهممنبكتابالبحثهذافينعرف

نطورفيودوره،العلومناريخفيمكانتهوأبرزت،العريالعلم

العالمي.العلم

غرضين:الكتابيحقق

العلستراثنانسميةعلىبالنأكبدوذلك،قومي:اولهما

ذلك.فيالمؤلفنظروجهةياتمع،(العر.يبالعلم)

العلملمنجزاتممتازبعرضوذلك،حضاريعلي:حاوثاني!

علعاثهبأئهرابعريفمع،الانسانيالعلمتطورفيودورهالعربي

مؤلفاتهم.وأمم

كببروعالم،اىابطامستعربمؤلفهأتالكتابقبمةمنيزيد

.العلومناريخعلماءمن

!ق!:لهكلابالأكلنانحرا-1
آهـ8ف!!5طهء!!،!!هر!،!مه،.*ء،*!ءق"حة!!ف6"!"!هنهله!كؤةمحه4!،آ939

.1939يمن،الهـاليسل!لااتطررفيولهور.،.والمرالملم
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خلالالانسانيةقدمتهاالتيالكبر!الانجازاتأحدالعلم

وصلتحتى،الحجريالعمرني!ض!يعتكانتمنذ،الطويلةمسيرتها

عصرأو،الذرةعمرأو،العلمبععر)بلفالذيالعصرهذاالى

فععر،الحديدفعمر،البرونزبعصرمرتأنبعدوذك(الفضاء

.الكهرباءفعمر،البخار

جزء،الكبيرالانجازهذانطوريؤرخالذيالعلموناريخ

ولكنه،ترونمنذبهيعنونالعلماءبدأ،العامالحضارةتاريخمنهام

حبن،الماضيالقرنأخرياتمنذالادقيقةعلميةدراممةيدرسلم

آجلعنألفتوقد.مسانلهوحققت،معالمهوحددت،منهجهرسم

جمعيةأشهرهامن،وءؤسساتجمعياتالمختلفةالعلومتأريخ

تصدرتزالولا(آ5آ5ايزيس)ومجلتهاكبردجفيالعلمتاريخ

الرسميةومجلنهالعلوملناربخالعالمىوالمجمع،(1)1913عاممنذ

1976عامحبجامعةفيأنشىءوفد.(2)("ه،!ئاوواركيون)

والآمالالعلوملتاربخالوريةوالجمعبةالعر.يىالعليالتراثمعهد

منجداالهامالمو!وعهذافيىي.رعاسهامنيعليهمامعقودة

.الحضارةتاريخموضوعات

اليمادتثمكاالأولىاوليةاطرباتا.قوتونفت،؟913فةطرنونجررجالبلةأسي-1

1935شةوت،جكبر!اللمئارقيطهارصةالجلة،162!فةتومي.1920شةالانور

.607،ابتقاسنرعال!وجليمحابيتله!8،!يياريربنوانلهاعلةمجلةظهرت

ارسهافي،1928عامتركلمابرمخربادارةفامنم،1919صررطفيالصرجلاحا-2

عنتوقفتأكافنقدر.ا.زجوعردنوا!1928عامحىخاكررقد.اللومفدفياولليلهمبح

1نانول.اوليةادببشة!صلرر
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فكثيرونعامةبصورةالعلمتاربخاشتغلواالذبنالعلماءاما

البلجيهي(سارتونجورج)العالمالىمنهمنثيرأنبكفي،جدا

طوالجانهوتفوالذي،ذلكبعدكاأمرإلىهاجروالذيالأمل

حنى،الحضارةتاربخفروعمنالفرعهذادراسةعلىقرننصف

الجامعاتتعنعدهاالمضمارهذافيأساسبةمصادرفيهالمؤلفةكتبهغدت

.(1)العلوالبحثومراكر

بناربخأولااهنم،رخآ(ريبكعالمأالعالمهذاجانبالىونذكر

العالمهذا(العريالعلم)علىوأبحانهدراساتهفمرثم،عامةالعلوم

تفاصبلمنننعرتأنلابتحلمالذي(!40فاحزر"ألدوميبلي)هو

تاربخالدوللأالمجمع)وكيلكانأنهموى،وأعماله،جاته

المجمع.هذانثماطتجلالني(أركيون)مجلةومؤسس(العلوم

نشرتوقد،العربعندبالعلومكلهاتتصلكثبرةأبحاثوله

.(2)1943و1922عاىبين

ما:كابانامهامل!لاتجارفيكلكات!لقكثرةشلناتطرتونجورجترك-1

"نيبيعدررفدآ!!ك*4!هليفه!80ك!ط؟!ة"،ء+ال383!!ح6!اللمنارفيضدت

1952مامفيوجدمجلدتمدروتدآ!ن!آء!8م5ء،!حهخعالملمرتاريخ-،19!8و1929

الآالبقاكةتنل.الصيةتا!جاشبنابئالسية!االنرصوقدالاغرقيوالملمالفدبماللموتجارل

.22"وق22،رني،الكابمن20-فيالرلفسبلهما

رمنمملهنيبالحد:نجهاامحفىة!يفأصلرفي(ايخرقون)محابهنيبالقتيخبهبعرف-2

.398"(ابخرقرن)شالأولابر.فيرذكماثروفراتثار.آشبهـنىعاوفىقكرثم،مجيه
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الذيالهائلانطورمنالرفيعلى،ضروريالعلموتاريخ

التاريخان...الأخيرةالخمسينالشواتفيسبعاولافيهيمبر

كوقمعرفةوفي،3الفهحقالعلمفيفيياعدناالذيهووحده
يعهادراكفيثم،ومستقبلهوحاضرهماضيهفيمتماسكةوحدة

الانساني.العقلهيالتيالخالدةالأساسيةنوانهواتجلاء،الامبة

الانسافي،العقلصخمنالأولىالمرتبةفيهوالذيالعلمان

فعلا.سلكهاالنيالسبيلبتلكالاجلبأببدوولا،العميقمببهبجدلأ

والتي،الآنالعلميأخذهاالتيالصورةي!ئرحالذيهووحدهوالماة!

.(1)غد،يأخذها

وكان،الوسطىالقروننيرائدةحفارةللعربكانولقد

فيالعلماءعكفوتد.الحضارةهذهمنجزاتآبرزالعربيالعلم

العلميالجاتدراسةوكلالحضارةهذهدراسةعلىوالمغربقرئ!ملا

وأ،العامةالحضارةتاربخكتمن-كتابخلاوقلما،فيها

عنمطولأومخنعرحدبثمن-الاسلاميةاو،الرببةالحضارة

القولفصلتمحباهاكأنكا..العربالعلماءوعنالعربيالعلم

.(2)المضمارهذاني

.19ر18و1!و16صالمريةجةالز،الرب!داللم،ألمر!-ا

جث،(الملمتارفيمقدت)نيائافيابثز.فيالر!مل!لانىطرنرنامجاثالمالجلعلنذكر-2
تا.صناتعجدبخكلالتلتالربةاللومب!وابأدتعفةاربساتحوالىالولي*نحص

رسنرعة-عقسفجابدالايئالانكينبا!ماأوتراكبنجمغ
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العالمألفهالذيفهو،العربيبالعلماخضصالذيالكتابأما

وأعيد1938عامنينشرهثم،()ألدومييليالايطاليوالمستعرب

التطورفيودورهالعرليالعلم)بعنوان1939التاليالعامفيطبعه

،الكنابهذاترجمةالعربيةالجامعةتبنتوقد.(العالميالعلس

يوسفمحمدوالدكتور،النجارالحايمعبدالدكتورالعريةالىفنقله
(م1962هـ-1381)سنةبالقاهرةترجتهوطبعت،مولهى

الزجصةعنوانجاءاذ،سببهندرىا!ل،العنوانفيطفيفتغييرمع

.(1)(العالميالعلمنطورنيوأثرهالعربعندالملم)يليكاالعربية

باللغةهوالذيللكتابالأصليالنصعلىالاطلاعلايغلم

العريةالترجمةأما،(2)الادرةالكفمنغدالأنهالفرنسية

صفحةعثرةثلاثيامفصلوفهرستقديممعص(614)فيفتقع

صفحة.وعشرينأرجفيللأعلاممفصلوفهرس،جهةمن

:كبرىأتسامثلانةوالكناب

العريللعلمالسابقةالعلمخطواتبتناولملىخل:الأولالقسم

حلىبثوفيه.بعامةالعلوموتاريخبخاصةالعلمهذاأهيةبيانبعلى

الأديضالبحرشعوبوعلوم،والهنلىيالصينيالعلم:العلومعنواف

الاغربقيوالعلم،البابلىوالعلم،النهربنلينوما،ممر:المتوسط

.(3)المخلفةبأنواعه

ولم،الأصاشنقلأ.لجمهاعدلووجذا1381/1962عامفيبالقامرةالقلمدارتر.-1

-(ى)"الريةت!زفرزيحبناككر!تقديمش-2

الرية.جةالزنى66،ال،9-نىالد!ل-3
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والبحثيتاوللأنهالكنابافسامأهموهو:انانيالقسم

ويشغل،(لل!يلادعراناكالقرنالىالثامنالفرن!نالعريالعلم)

الىتوزيعهويخكن.(1)صفحةوخصينأربعمائةمنأكزشه

نرعية:أقسامخعسة

،العريللعلمالسابقالقديمالعلمايهارفينبحثمفدمة-آ

وطابعه.الريالعلمأصولوفي،ونموهالاسلامنثأةوفي

الثانيالقرنيننيانحطاطهثمقرث!ملافيالربيالعلمأوج-ب

عشر.والنالتعشر

ئم،الأولعلومهموازدهار،الأندلميفيالعرب-ب

الفطرهذاثيالعلمهذاتناقمىم،الأندلسفيالذهـيالعلمعمر

مواطنوأشهرالمميحيالغربالىالعربيالعلمانتقالفي-د

صقية،وفي،الصليبيةالحروبوخلال،سالرنوفيالانتقالهذا

علمنثطةمنذلكعلىنرتبوما...الأندلسجزيرةشبهفينم

المسبحية.البلداننيجديد

معرفةالىالسبيلوني،العربيالعلمعنالحاليةمعارفنانيهـ-

به.ثلى

(2):هامةملاحقفخمسةالكتابمنالثالثالقممأما

محعبهموبعضالعربلبعفالعلهماءسجاسنعراض:أولها

.الميلاديعثرالراجالقرنمنذ

المخطوطاتمجموعة)ضمنلنثرهااقرحتنصوص:وئايها

الرياضيةبالكفبيانمع،(الطمجطوالفنالطبيىالعلمفيالعربية

بالنثر.البدءتسنحقالتياكيميائهواوالفلكية

.611"الى،3،5"نياللض-آ
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مجموعة)لثرألفتالتياللجنةعضاء1بأصماءقائمة:وثالثها

.(الطيوالفنالطبيعيالعلمنيالعريةالخطوطات

والهجرية.الميلاديةالسنينبينموافقات:ورابعها

الربي.العلملدراسةالمراجعثت:وخامسها

تراءةتستحقصفحاتهمنصفحةوكل،هاموالكتاب

علىسنقنمرلذك،3خركنابايتطبكلهاافكارهونلخيص،جدية

.الكتابلاقدمماأهملناتبدرموضوعاتبضعة

.الاتساعبعيدمدلولعلى"عري"لفظالمؤلفيطلق-آ

فيوازدهرنماالذيالعلمذلك"العريالعلم"مدلولهنيويثخل

الامبراطوريةرقعةفيتستظمكانتالتيالبلدانتلكوفي،ارسطىالعصور

العربيةوهي)العلماءاستعملهاالتياللغةكانتمهما،فلفاءا!ربية

.(1)العلماءهؤلاءديانةكانتومهما(العموموجهعلطبا

للعنوانالكاملالتفسير-الموضوعلآهميةنظرا-هناوننقل

التيالعناوينأحسن،العريبالعلمالتسصية:للكتابأعطاهالذي

النالثالقرنالىالئافيالقرنمنازدهرالذيالعلمعلياطلاقهابمكن

العملبة،الآثارثير!ظوالذي،الاسلامسادهااليالبلادفيعشر

أقلالاسلاميبالعلمذلكونسمية.والأد.نيالعلميالانناجوأنواع

المميحيينمنكثيروتنعيتهالعلمذلكانضاجيبقسطقاماذ،دقة

منيكونلن،آخرجانبومن.والؤشيينوالزرداشتنواليهود

الفتالئيالكتبعنبالعربيةالمؤلفةالكتبنفصلأنبحالالمدالة

تؤلفجميعافهي.العبريةأوالفارسيةأوبالسريانيةالمحيطنفىفي

-3"الرقضد!ش-؟
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وبوجد.(1)بينهاالمنبادلالتأنبرحيثومنروحهاحيثمنوحدة

الآدابتاريخكتفيالمحضالصناعييمالتفهذا-عامبوجه-

التفبمهذايفهمأنبعضهموبريد...الخوالعبريةوالفارشةالعرببة

يدرسونهاالتيالكتببقوابيعنونالقواريخنلكمؤلنيأنبمعنى

لهذهالحقيقينوالجوبالروحعايهممنأكزالمخلفةاللغاتفي

هذامثلالحصيفالقارىءيجد-الحالهذهفيحتى-أنهبيد.الكتب

...طبيعىوغيرمتعنت!التفيم

المنعلفةالآئارمنالأعظمالقسمأننقررأننستطيعذكومع

الدولةسقوطبعد-والايرانيون.الربيةباللغةمكموبالعريبالعلم

جميعني-تقريب!اسناءدون-لهملغةالربيةاتخذواالساسايخة

آخر-جابمنالريانالمسيحبونوكان.والأدبيةالعلميةكتالانهم
كتهمفيالسريانيةاللغةيستخدمون-العريةاللغةاشععالهمكرة

نأنستطيعلاأنناالجليالواضحمنولكن.الأزفةجمخفيأحدضا

نبحثبأن،اثنينشخمينالى،العبريكابنضخعواحدفيننظر

آخر.مكانفيال!ريايةوكتبه،مكانفيالعريةكتبه

بالعبرية.!جواالذينالهودعنل!ةيأنيمكنذلكومثل

ولكن،بالعرليةتقريباكتمجميعكتبوا،منهمالعظامالعلماءفان

كتبواآخرونوهناك.العبريةالىترجمتماصعانهذهمحبهم

عفدهملاهدبعهددهنحنالذيالعصرنهايةوفي.التاوبكلباللغنبن

المؤ)فةالعظبمةةي!علابالكفاورباغريىشعوبنعربفالىميلا

الجليفمن.(2)العبريةترجمانهمبوساطةوذك،العرببةباللغة

منفصلةعدهابمكنلا-بالعبريةكتبتالتي-الكتبهذهجمخأن

".(3)تاريخيةدراسةفي،العربيالعلمجملةعن

.الكابش؟(،ص-؟

.اليهابش115"-2

.الكلابش6،1"-آ
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بالمكانةهو-المؤلفرأيي-الربيالعلمومفام-!

يكونالعربيالعلمهذالأن،العلومتاريخفيالأهعبةمنالأولى

الجديد.العالموبينالقديمةالحضارةبينوالاش!رارالاتمالحلقة

لحضاراتابينتفميرهيتعذرنراغافسنجدنتفهمهولمنواجههلمغنواذا

دراستهفينجتهدأنينبغيواذأ..الحديثةحضارتاولينالةوريمة

.(1)بعنابة

العلمأنأهمبنهمنويرغ،العربيالعلممقامفيبزيدومما

وعل.السادسالقرنمناعتباراسحيقةهوةالىسقطتدكانالقديم

د!بسقوولفان"،قويالممانأالقرنهذاأوائكفيلمعأنهمنالرفي

(2)"منقوصغيركاملاكانبقليلذلك

،الامامفى-لهودفعا،القديمللعامبعئات*شبرالعريالعلم

العلم،فيعميقةرغبةنتجةذكتم،واغنائهتطويرهفيواساءا

والريانيةاليونانيةبمالقديمةالآدابدراسةغذتهعاالصرفةالىتوقيوتطلع

ولثجبعهالعلمعشقظاهرة،الظاهرةتلككانتة،والهنديةالفارسية

فحسب،والمعتمموالمأمونوالرشيدالمنصورالعظامالخلفاءعندلا
فيوبدأت.(3)كذكالدولةرعايامنالأعظمالقمعدبل

السريانيةالؤجماتكانتواذا.واسعةترجمةحركةالعباليئالعصر

الىالعربيةمنترجمواالذبنكانواذا،فاخةاخطاءعلىنشتمل

الترجماتفان،تماماالخطهذاكليسيرونالوسطىالععحورفياللاتينية

وينبغي،العيوبهذهعلىتثتمللا-ذكمنالقيضكل-العربية

التيالزجاتهذه(4)واخلاصعايةعلىتدلآئاراعدها

الكابش1؟ص-1

-الكابش73ص-2

-اليهابص9،"-3

.اليهابش1269ءس-(
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وبحماية.الإلاديالتامعالفرننينجمهاليشخصياتأبديعلنمت

الدولفيوالملوكالأمراهوعن،ووزرائهمالخلفاءعن!درت

وحلبومعروتونسوالمغربالأندلسفيانثثالتيالعديدة

...ودمثق

العربيةالزجمةمرحلةأنهوحقامدهثاكانالذيأنعلى

مرحلةالىمراعبزطىالعربوانتقل،بسرعةاجتيازهاتمقد

الناسعالفرنمنذالعربعندالعلماءهؤلاءظهوروبدأالأصلاءالعلماء

الىلجلواالتاسعافرنخلالالقمةهؤلاءفتسلق.(1)الميلادي

الفرنبنخلالقرث!ملافيالريللعلمالذهـيالعصروالى،الأوج

منالهائلالتاجذلكالعالممعطبن،(2)عشروالحاديالعائر

والطبوالطبيعةوالفلكوالرياضياتوالفلسفةالجغرافيةفيالكت

طوبلا،يست!رلمالذيالذهـمجطالعصرذلك...والتاريخوالكيمباء

والثالثعهـثرالئانيالقرنينفيبالانحطاطذلكبعدالعلمفيبدأوالذي

المعاليكحكمكانوان،والمغولالزكغزواتنتيجةبالمئرقعثر

نسبىازدهارعلينسبياوساعد،لمصرأماناضهنقد،المضطرب

.(3)والفنونللعلوم

خاصاقسماالأندلمىفيالعر.يللعلمالمؤلفيفردثم

بالمساواةيسمحلابطاجاتسماسبانيافيالاسلامفاننئار.الكنابمن

ابامالياسىالانفصالانكا،المثرقفيالاسلامانتئاروينينه

...المسنقلةامارتهالداخلالرحمنعبدأسىمنذالاستقرارصفةأخذقد

.!!ك،3،1-واليهابمن؟32"-؟

.!كلابنى؟79"ر8،1--2

.الكابهن293--3
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بينوالانعزالالانفصالتفريرفيالمغالاةعدمكلالمؤلفتأبهدمع

والغرببةالنرقيةالأقا)يمينالعفلبةالصلاتأنذك،الثقافيةالعلافات

يقامماأنكا،الدوامعلىجداوثيفةبقيتالاسلاميالمجطني

الأحداثفهمونيسيرالعرضلنسهبلوالمكانارمانحدودمن

.(1)جزئيةمطابقةالاالأمورواغيطابقلا

العلوماؤهارعنزاهبةعورةمحابهفيألدوميليبفدمثم

ترجهاتمع،فيهالريللعلمالذهـيالعمروعنالأندل!في

والجغرافياوالطبوالفلسفةوالفلكالريا!باتفيلآنارهموعرضللعلماء

ذلكمنانتهىمااذاحتى.(2)والتاريخانباتوعلموالصيدلة

الثاكالقرنمنبدءاالأندل!*العربيالعلمتناقصعنفحدئناانقل

.(3)الميلاديعثر

وهو،كتابهمنوالهامالراجالقسمإلىهذابعدالمؤلفويتقل

المسيحي.الغربالىالعريالعلملانتقاكخصصهالذيالقسمذك

كنوزنقلهالىترجغالتيالعريللعلمالعايةالآهميةلينانبعدوهو

أوربا،غربييالمميحيةالشعوبالىوالمئرقالمغربمنالقدبمةالعلوم

اننفل-ق!ل!أوكثبراهامينوانضاجلتنميةالعلومهذهاخضاعإئر

الغزواتبعدأورباابهاتردتالتيوالهصجيةالجهلحالةوصفالى

الىالعرفطللعلمالأولىالنقلحركاتببيانبدأثم،التيوتوية

الحروبأثناءوفي،ضليةوفي،سالرنومدرسةفي،(4)الغرب

.الكلابش3آ9ص-ا
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ثبهنينمالذيالعليالنقلفيالبحثبفصلنم،(1)الصليية

واللاتبنية،العبربةالىالعربيةمنا!رجعةطربقعن،الأندلىجزبرة

أولا،العربعلومكلللاطلاعالبيللأوربامهدالذيالنقلذلك

.(2زجدبدعلمانشاءالىدفعهاثم،ثانياقالاغرعلومعلىثم

للب!ثءصصدم!ـهقح!الكنابمنالأخيرالقسم

العالميالمجمعبهقامالذيالعملوعن(العربيالعلمعنمعارفنا)ني

الوسطىالقرونترجماتكفايةعدممبينا،(3)العلوملتاريخ

مجموعاتنثرمنيبدأأنمجبالعملوأن،موضوعةلدراسة

الكفلنثربخةألفقدالمجعوأن.المختلفةالعريةففاتالمص

عقدتكا،العلومومؤرخيالمستثرقينكبارمنوالطبيعيةالطبية

واتخذت-1938و-؟929عاميينذلكأجلمنمؤتمراتعدة

اللغاتفيالأعلاماسماءنقلتر!يو،أبحاثونثرت،مقررات

قيامأنلهيؤسفوالذي.اللاتيئالهجاءحروفتشعمللاالتي

(العلوملناربخالعالميالمجمع)لأعمالب!ممحلمالفايةالعالميةالحرب

هذهانتهاءبعدسهاتممانعرفولسنا،أكلهاتؤفطوأن،تستمرأن

قبل.منبهبدأتقدكانتماانجازوإلىالعملالىعادتوهل،الحروب

-11-

منأحسن-الهامالكتابهذاتقويمأجلمن-نجدولسنا

الزجمةفوزيحشنالدكتوربهافتتحالذيالتةوريمنلخمىأن

،رطب،27"-؟

.بوط،،3"-2

...2-ال،485"نى-3
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ومرد،العربيةأحلومالناربخجاحكناب"بأفهاوصفهاحينالعربية

بدخلمماوالعبربةوالصريانيةوالفارسبةبالعربيةفيهاألفلماصفيض

وصفهفيمؤلفهيزددلاالذيالكتابذللث".العلومظكفيفعلا

مالمملحةضرورتهومرجع،والاحاطةالتبحرعبقمصدر"بأنه

.(؟)"وأشملأكلمرجعيظهر

العرديةالعلوميم!مالكلكاملسجلهذاقبلوالكتاب

ايها،ترتدالتيوالآصول،وأعلامها،نئأتها:بعبدأوتربص

النهضةعصرفيالرجمةوحركة،عيهاضجعواالذينالدولورجال

الأوريةاللغاتالىالعربيةالعلومنقلوحركةبل،الكبرىالعرية

سفرانه(1).00الحاضرالعصرحتى(الرينسانى)فجراولمن

لادققاعلمياتأرثخاالعريةللعلوميؤرخ،واحاطتهمادتهنينادر

العربلعلومجنريةموسوعةحباليجعلنامما،واردةولاشاردةيهمل

...(2)والمتعربةالعاربة

الامل،موضوعهفيارحيديزاللاالكتابأنذكرنامافاذا

الىنقللأقسعادةكلسعدنا،العلومتاريخفيالمكانةهذهلهوان

الأكلالترامفييحتذىمثالا"جاءتممنازةترجمةنيالعريةاللغة

.(2)"عافووسشكلا

ايقديم-شط"-3
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لآثارؤضدقياالرخالةلطجيتا

لنثويللضعةلحر!

ةىخالر؟اعبلصلزصا

الطببعنبحثا،المقالهذافي،شحادةالدكتوربقدم

،(م1162هـ)557عامبغدادفيالمولودالبغدادياللطفعدالعري

فدمئقالموصلالىاتقالهوعن،المدينةهذهفينثأتهعنفيتكلم

.آنذاكالايونجيماالدينصلاحعاصمة

وننقلانه،العديدةابغداديأسفاريثحادةالدكتورلنايردتم

وأرمينية،الروموبلادوحلبوالقاهرةوالقدسدمثقبينماالمنكررة

يخها.الطبمهنةوتعاطيه،ألامهآواخرفي،حلبنيواشقراره

نألهخطر،العمرمنوالسيعينالثانيةالبغداديبلخوحين

مسقطالىمنيتهتسوقهحبفغادر،بغدادكلطريقهويجعل،يحج

وتوفي،مريضابغداددخلتم،فجهاوحدثبهـرانفمر،رأسه

وأربعينخمسةعهاغائبابقيأنبعد،(م1231هـ)629سنةيخها

يخها.منيتهليقضياليهاساقهتعالىالذفكآط،عاما

ابخدادي،ننرامخت،!جا!تصهرهاثي،بعادبات.مجلةنىا!اكادد!اشالمذاتر

له.سلنىبخرناونبهني"اراظ؟الصالانري
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عنهذامقالهفي،بالتفميلشحادةرو!دلامخدثولقد

ومناداته،عيهاتهوءير،بهاالثديدوولعه،بالآثارالبغدادياهتمام

للآئارالدقبقالمهنعووصفه،لهاوالرعابةعلبهاالحفاظبوجوب

الشهيركتابهفي،والاسكندريةشمسوعينومنفالجيزةفيالممرية

."عمصربأرالمعاينةوالحوادثالمثاهدةالامورفيوالاعتبارالافادة"

بهاينفردالتيالخصائصكلشحادةالدكتورآطلعناولقد

البغداديوصفعنتبملم،العربالمؤلفينمنسواهدون،البغدادي

والجمالالفتنةمواضعإبرازفيالفنيةماكاتهوعن،للآثارالراخ

فيالجماليةللنسبوتذوقه،بهاواعجابه،والتماثيلالنقوشفي

صورنقلفيالكاملةوأمانتهالمتناهيةدقتهعنتكلمثم.والتصويرالنحت

تتطلبالثالخالصةالعلميةنزعتهوعن،عهايتحدووالتيالمعالم

نيالجذابأسلوبهعنتكلمكا.لثيءكلمنوالشأكدالتحقق

بمفاتها.والتمتعوزبارتهاالآثارلرؤبةالثوبق

والتقديرالاعجابهذابأنالقولالىشحادةوخلمالدكتور

والتصوير،النحتفيالفنيةالأفكاروهذه،والتماثيلوالقوشللآثار

البغداديسبقواالذينالعربالعلماءمنأحدعندنعهدهاولمنألفهالم

.بعدهمنأتواأوعاعروهأو

كذ،البغداديتألمعنضحادةروم!دلاتحدث،وأخيرا

تلكفيالعابئينلعبث،التفكيرالسوي،الحسالمرهفالانسان

فراح،والآثارالمروحلتلكالمخربينولتخرب،والتماثيلالقوش

الآثارهدمالقا!رةعفولهملهمسولتالذبنوالأمراءالحكامبعنف
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عبثاهذاعملهمويعتبر،حجارتهامنللاستفادة

وني،الآثارعلىالحفاظفيتقصيرهم!نيشكو

بنعتهمالذينالآنارلصوصمنوحمايها،لها

الدوالاخلاقالخيئةالنفوسبذوىينفهمكا

انقوشبنالثوعئهم،محتوياكاوسرقتهم،المروح

.هـا

اخركا،وفسادا

والرعايةبماالعناية

والخسة،بالذالة

تلكلتخريبهمنيئة

وافسادمموالتماثلي
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الغطسههميطلةقدرشة

لذرستةاهمصافيا!ضوأ

.يدعتاكلصنزاز!ذخاا

باحث

سيسيلياهيانكليزيةلكاتبةكتابامضتابامتياطاليكت

ودونتاسبانبازارت"حيننقربباترننصفمنذالفته(9)هيل

العامفيصلمر)"اسبانيافيالعربيةالمدن"عنوانهكتابفيث!هداتها

وآثارهاالعريةالحضارةرواخمنبمقىمماهاكرأتهوعما،(193؟

الانسانيةالحضارةفياكبيراالعربدوركللهثاهدةزالتمااقيا

مرعلىخالدةبقتساميةومثلونفونعلوممنللعالمقدمواوما

ةئا!سمخترابةاسبانياعنالعربنزوحكلانقضىوقد،الزمن

آخرالىالاندل!عدوةترولهمفذشة900يخهابقواانلعدسنة

والظلموإلاضطهادالمتعاتبةبالكوارثممواانلعدمنهمترحمن

.والطغيان

غرناطة،،طليطلة:اسبانيافيالعرببةالمدتعنالكنابيبحث

مديةمنهالاولالفملتناوك.المد!منوغيرهااضيلية،ترطبة

للبحثيحداماوهذا،والاثريةالشاحيةالوجهةمنولكن،طليطلة

عنالعلوملتاريخالوريةللجمعيةالئانيالمؤتمرمنالندوةهذهني

كانتوان"الاوروبيةالهضةياواثرهاالعرليةطليطلةمدرسةأ

،"ظ8هنلاج:!نهط!هه*"5"!ة5"هن!،(1)
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القائكاوقبل،قلائلسطورفيالاطليطلةمدرسةتذكرلمالكاتبة

رحابانارالذيالمثعلكانتالتيالعربيةالمدرسةهذهعنبحثي

.!!!!*ط!!!ا،ظلمةالعص-رفيوجامعاتهاالعلمةالمحافل

مفنطفات-للبدثتمهبدا-بابجازاذكرن"ااود،1الاوربيويقولكا

هيل.سسيلياكتابفيوردتكاثارهاوآطليطلةمدينةعنموجزة

العربكانوانيمحىانيكنلاطلبطلةفيالعربيالنأثيران

حين(م1085-712)سنةوشعينوثلاثائلاثمائةالايهايبقوالم

امامالعربمعاتلمنكاتوانهاكا.السادسالفونسوعيهااستولى

الاندلى"درع"عيهايطلقونوكانوااسبانياشصاليفيالمشبين

نيالمسلمينضدلهمامامياموقعااضحتالاسبانعيهااستولىفلما

كانتاذللاسبانالمقاتلالقبالأمراولفيوكانت..الجنوب

.والاحرامبالتجلةوتتتعاوروباغرليفيالثاية"روميه"تعتبر

علياسبانبااواصطفيوتقعمثكشكليذاتطبطلةمدينة

الثلاثجهاشهامن"ه!!حل"التاجكربهاويحيطالارضمنفنر

واهم،والدفاعللمقاومةتصلح،عالةاسوارذات،منيعةقوبةفهي

وجددرممالذيالعرفيجسرهاالماضيئارآمنتبقىممابهايشاهدما

اعليعلىوهاك.!*ه!حهى!هالقنطرةجسروهوالابعدفيما

عربيةموقلعةحصناكانالذيالقعرعه!ة!د!نجديخهامرتفع

ذاتعسكريةمدرسةثمومن،المسيحييناسبانيالملوكؤصرااصبح

المدية.يمينعلىقا!ممةالعرئيالسورثارآالتزولا،ضأن

للشمالالظيمالملتقى-المؤلفةتحدئاعا-طليطلةكانت

شادتفاومالربيةالحضارةوظلت،والغربوللمثرقوالجنوب
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الحضارةوبفيت،المسبحيونفنحهااعادانبعدحنى،طويلاامدا

وترطبه.لاشببيةت!نىمماابعدامدالىمهانشعالعرية

اوروبا:انحاءمحتفمنطليطلةالىيفدونالعلمطلبةكان

انجذبهمانبعدالهالأنون،وانكانرهوالمانباوابطالافرنسامن

ارسطو.مؤلفاتتام،رتوالعربيةالعلوم

انها،قويةشخصية!اان،نقنولاتغرىلاطليطلةان

وسهبمن!ونسبطرتنحدى

،+5،عك400!6ده!.!سح!طه"؟ط"ـهه*!مه!*ه"!شح!8!!8ه!!لن83.،،!س!طع،
ه!4،..ه!آ!!فه!

ءهء040*!5الاسبانلغةفيويسىالسوق:آئارهامنتبقىومما

جامعامضىفيماكاتالتيالعظيمةكاتدرائيتهاذكرممااهمولكن

،،08،5!خئا،!،!ط!ع"بلغتهمالآنالكاتدرائيةوتسمئ،اسلاميا

الجامعوكان،المدينةاصوارمنتريبةوهيالمردونبابعندوتقع

والجاحم980عامفيعليبنموسىالمعماريالربيالمهندسبناهتد

والاؤواسالرخاميةوالاعمدةالعجيبةبالتيجانويزدانبالاجرمبني

منالحقيقةفيهيالكنبسةهذهات.(الفرسحدوةطراز)العربية

اروعمنفانهاكل!وعلي،بثمنتقدرلاي)االاسلاميالفنآثار

العربية.الممماريةالهندسبةالآثار

الاظريجد4فاؤشوار!اوفيطيطلةفيسارحيئماالانساتان

ونها:،اسلاميةعربيةاغبهافيوهيالآقالمسيحيةوالآثار

5!ح!هك+5،ه"!ك!5مة8!)!*ط!،3هح"5!!ك:!آص*5طء+!هن!5*ص*ه"!5

اسبانياملوكظلوزد.المدنجةاوالعربىةالآثاربقأيامنرجميعها

العربجلاءبعدحتىالرئيالطرازعلىاكافاشايبنونطويلاامدا

عربية،مسحةالآنحتىطليطلةعلىلىما،هذا،اسبانياعن
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حنىوهى،للبهيسةالاسىالدينيةالعاصمةتعنبرطلبطلةكانتوان

اسبانيا.لجهيعالمسيحيئي،دلاوزعماءالاساقفةلكبارمقرالآن

بذكرناالمثماليةالزاوبةفيشامخايرتفعالذيالظيمالبرجان

الوثقالتلاؤمللذهنيتبادرالبرجهذامشاهدةومن،العربيةبالم!ذن

الفنانينانيبدواذالقوطيةالهندلهةوروحالعربيةالروحلينوالتداخل

ولهذا،الاسلامتأثيرتحتبزالونلاكانواطليطلةفيوالمعماريبن

عرية،ارضفوقتراللافنحن،العربننىانابدايمكننالا

العربي.الجامعكانبالذاتالبقعةهذهثهنالأن

حيث،العالمثيالوحبدةوهي،الكاتدرائيةهذهوفي

يا3،3!لهلأ؟ةووالمستعربةالطقوسحسبيومكلالقداسيقام

للمسيجينسمحواطليطلةفتحواحينالربانوذك،العربية

العالم.فيالباقيالوحيدالتاريخيالائرفانهاولهذايخها3صلواباقامة

مناسلاميةعبغةذاتكلهاواضرحةمدافنايضاالكاتدرائيةوني

طليطلة،فيوهوالمرءعلىيستحيلولهذا،المعماربةالهندسةحيث

وذكرىالرليةالروحمنيهربان،نفسهاالكاندرائيةفيوحتى

فتوحانهم!وابهةالعرب

العربكانمذشونهابصناعةاشزتالنيطليطلةهذه

نيليناثرالمختلفةالدشقيةللصناعاتكانوالتيمجدهماوحفي

كا.رلمحض

الغروبوشكعلالشم!فزىيمينناالىالآنولننظر

طرفمنتنألقوطليطلة،نارمنلوحةكأغاوالسماء،الجبالوراء

!.....يتدفقدممنسيلكأنهالصاخبوصهرهاآخرالى

..
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،"نارحانت"،الفداءابويقولكا،تنيطيطلةكلهة

اسسهامناولبأنويقال،فينيقيةمدينةالاصلفيطليطلةوكانت

ملكهمعاصمةوجعلوهاالرومانعيهااستولىتم،الفينيقيونهم

الذهب،معدنمهاواتخرجوا.م.ق192العامفياسبانيافي

ن!القادمينالفوطلقبانلعاصمةطليطلةاصبحتم554سنةوفي

.نرت!

وبعد،نصيربنمويىبقيادةالعربفتحهام711العاموفي

دامية،معاركيخهاووقعتضتىظروفاه!لعتقلبتالعرباستيلاء

نستدلكا،الاسبانسكارامنشديدةمقاومةالعربيخهاولتي

.م797عاماضطراباتمنيخهاوغكاذلككل

لمارفيعةمكانةاكتسبتالاندلسفياميةبنيعصروني

الامويينلحكامهاوكانوالعمرانوالحضارةالبناءفيروعةمنبلةته

انحطاطزمنفيولكن،والثقافيالاقتصاديتقدمهافيبهيرفضل

حكومةطليطلةاصبحتالعاشرالقرنفيالاندلسفيالامويةالدولة

عرضةكانتالتيالطواثفملوكدوكاحدىوكانت،مستقلةشبه

.المتكررةالمركزةوهجماحممالاسبانلمطامع

الاذنونث!()السادسالفونسوعليهااستولىم1085العاموفي

الاسبانيالقائدبمساعدةوذلكهـح!"ة،8وقشتالةن-يلامارتيملك

واسمهقشتالةنبلاءاحد،،45!!!!!4*ه"السيد"الثهير
!ولهط!4عاصمةالفونسووجعلها5!خهه**!ة!4!م!ذ+!لك

بل،الحضاريةالمؤثراتعهاتنحسرلمعيهاالاسبانباشيلاء
وما،الاوروبيةالبلادجميعيخاواسعاانتشاراوانتثرتاتست

حينالعا!ثرالقرننيبقرطبةاحاةتالتيوا)كوارثالنكباتكانت
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معالمهالحضاربة،عليوقضتافريقيةمنالقادمينالبربرجموعدهمتها

للعلومموئلاا!بحتحينئذطليطلةفأن،نشاطهالتوقفكاتما

.(1)لاجمعهااسبانيافيالاسلامية

الفونسواطكبلاطاصبحطليطلةعلىالاسباناشلاءوبعد

بالاسممسيحيابلاطاكانوان،واراعالحقيقةفيعربياالسادس

بصبغةمثربابلاطهوكان،متسامحاالفكرحركانالفونسواناذ

الذيالطاجكانتكا،السائدةهيكانتاذ،العربيةالحضارة

فيالئانيفردريكالامبرطوربلاطعلبهكانماغرارعلىلهيمتاز

الفونسووكان،سنةالماثتييقارببماذكلعدصقليةعاصمةارموبا

الديالين"امبراطور"انهنفسهعناعلنقدهذا

(2)""!كه*مه؟ط!*!5*!ظ!ه!

فيالعربيةالمدنعلىالاسباناستيلاءاستغرقهاالتيالمدةان

اوجفيالعريكانبل،فيههوادةلاعنيفاقتالاكلهاتكنلماسبانيا

الانقياد!لهلنفسهارقتفيالمسيحيوكانومنسامحامنمدنامجده

النبلاءبينوالتزاوجللسلامفتراتهاكوكانت،والحضارةللصداقة

جنباوالسيحيونالمسلمونيخهايقفحروبمناكؤ!ات،والملوك

كاتقمبادورالسيدالاسطوريفالبطل،خصومهمقتالفيجتالى

اتغوتد.المسلينالامراءاحدخدمةفيبلنسيةمدينةفتوحهقبل

اعطىوتد،عهاابتعدواوتلماالتسامحهي،كيمةسياسةالعرب

كانتالتيالبلادفيبسلاملليث!للمسيحيينالفرصةالتسامحهذا

الجيوشخدمةفييعملونالمسيحيونكانبل،الاندلسخلفاءظلتحت

(3)،البلادادارةفيعالةمراكزويشغلونالاسلامية

./0/28صمالاولاتنر-1

./0/29صالالح!متراث-2

+.!.ط:*ك!ط،ة"!8،كلز!+ه!ء*لحي"367/35/ص-3
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مركراعنهاالعربجلاءبعدسنةاربعماثةزهاءطليطلةبقيت

الهاللقادمتبدووكات،برتهاالايبريةالجزيرةلثبهوثقايخادينيا

.(1)والفنونوالعاداتوالاخلاقلالباس:اسلاميةمدينةوكأنها

الكاملالعربنزوحبعدطليطلةاهميةتضاءلتحينولكن

1561-العاميالاسبانيفيلبالملكهجرهافقدوالاندلساسبانياعن

له.عاصمةمدريدوانخذ،-م

الرائعةالعمرانبةبالآئارزاخرغيمنحفالحفيقةفيوطليطلة

التاريجة،والآثارالفنرواخمنوالحضارةالمدنيعصورخلقهمما

عدا،الاسبانبة-الريةالهدسةمنرائعةأمثلةعلتحتوىوهي

القافيةالمراكز!اكاتذاتهالوتتوفي.المهتازالجغرافيموقعها

للمشحينالرثيسيالمركزكانتكا"،اوروبافيالربيةللعلوم

الريةالمؤلفاتمنللاغترافالفرببلادجميعمنالهاالوافدين

".(2)شىعلومني

الفرونحضارةفيدراسات"كتابهفيهسكنسيقولوكا

."طليطلةطريقعناوروبادخلتالعربعلومان":(3)"الوسطى

المعرفةاعلامحملةكانوا":آخرغربيمفكررأىفيوالعرب

"ط!!ك،ط،"!*ح8ط!ك!؟هح4،كه5330!رك!كه!طذ!ف6ي!حه!كهول."العلميه

القرنفي!ثيدالذيالجامعطليطلةفيالعربآئاربقاياومن

القرنالىوتعودقائمةالاسبانية-العربيةالواجهةتزالولا،العاشر

عيهاالاياناستيلاءحينالجامعمكتبةاصبحتوفد،عشرالناني

!،ء*،ح!،؟!فع!بمولآ"ة++ه302طهنص*هة!ءلشةتا"ه!ذ508مه/73/عى-1

./93/ص/مالاولأتنر-2
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مؤلفاتواصبحت،والبحثللدراسةالهايرجعون،للعلماءملجأ

المدرسية()السكولالتيةالفلسفةمصادرمنالعربيةحقهافيارسطو

.(1)عثرالثالثالقرنفي

!"هـ5*فدهلمح!*وكنيسةالعربيةالحماماتطليطلةفيوهناك

قديماطلبطلةاشهرت"؟!،ىكهـكا(المدجنة)المميحبة-العرببة

العالمأنحاءجميعفيمشهورةفهيالسيوفسبماولاالاسلحةبصناعة

الرومانية،الجمهوريةعهدفيبصنعهابدىءانمنذوانثنائيهالمتانتها

.(2)ءظيمازدهارفيواصبحتالعربحكماثناءتطورتولكها

(،.!ك"يكقهم!4!"ه،!ع4!*فى،،هـه*!،!4هحنصفى!ه!عة!ط!،!م!،!*!ل555!"!5،

ى5!!"4،طه*!!ك).

والقطية،الحريريةالمنسوجاتبمناعةايضااضتهرتانهاكا

تحت1067-1066العام"فيطليطلةفيصنعاسطرلابوئمة

.(3)سعيدبنابراهـيماشراف

...

نلاحظفاننا،الربيةاسبانياعنالبحثمجاكفيدناوما

مستعملةزالتماالامكنةاسماءسيماولاالعربيةالكلماتمنكئيراان

فيالريةللغةالعميقالاثرعلىذلكويدلنا،اليومحىاسبانياني

اسبانياانحاءجميعفيالاجتماعيةالحياةانوكل،الاسبانيةالبلادلغة

تعاليممنالاسلامبهجاءبمامتأثرةعرفاعربيارداءترتديكانت

الكلماتمنكثيردخلتفقد.(4)وعلميةوثقافيةدينيةومناهج

./55/صالاسلاماتنرو،برركى،مالاولفيالفلفةتاريخانل-1

ء*!ه4كهطه!ل،"!ك*!حلاح،8ء!نهلي!ك،*ه،5،0،*.2.863

./؟51/صمالاولاتر-3

./28/صالاسلاماتكأ-!
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العربيةحقهافيالآنحتىتزجوظلتالاوروبيةاللغاتالعربية

،هطهءد!:ومنهها،العريقاصلهاكللندرمنألقةتمثعوهي،الانيقة

،خاعلا!!*ط!،،املصدا3*4!،،نايولدا!ه*+!!س،)كحلا

علمفيالحالهوكاكثير،وغيرهاالحوش!8له!ه+،العشقهل،آ"ط9،

.والفنونالعلوممنذلثغيروفيوالنجوماكواكبواسماءالفلك

..

الوارثهوالاسلامكاقالوسطىالقروناوانلفي

ا،راكزهياسانيافيالعربيةالجامعاتوكات،للفلسفةالحقيقي

فياسبانيافيالعربيةالمدارسانتشرتوقد،والثقافةلتعلمالرئي!ية

وكانت،واله!عاانتشاراالاندلسفيالعربقضاهاالتيالعصور

عمتي)اوالحضارةالعلمشعلةمنهانبثقتالذيالاساسيالمصدرهي

جميعفيمنتهمثرةالعربيةوالجامعاتالمدارسهذهفكانت،اوروبا

وغرناطةوقىطبةواشبيليةطليطلةفينجدها،الاسبانيةالبلادارجاء

وسواء،وغيرهاوطرطوشهالوليدوبلد،وشلمنكةومرسيهوبلنسية

تأثيرذاتكانتفانهاالمرقفياواسبانيافيالمدارسهذهكانت

المدارسوهذه،(القسطنطينية)بيزنطيةعليهكاتلمابالنسبةعظيم

القرنفيالغربفيالنههضةبزوغفيالفعالالعاملكانتوالجامعات

.(1)عشرالحادي

علومإكتسابالىالتطلعبدءعثمرالثانيالقرنبدايةتعتبر

فيظلوما،بالاسكندريةمنهابقيوماالونانلدىكانمماالاقدمين

فلاسفةمؤلفاتاهمهامنوكان،اللاتينيةواوروباالشرقبلاد

والتاريخوجالينوساقليدسوكضبوافلاطونارسطوسيماولااليونان

هـءلهيء!لحت!ه!!:"ة4!ع7،5ح!.+ءآ!ذ./169/ص-1
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(م79-23)الاكبربلينيالرومافاللعالمهـفى9!شه!8امك،دنـهالطبيعي

وعلموالجغرافياالفلكئيايئاويتضمن!*لاولظ"!8!عكهل+ه؟8كلنلأ8

وحتىوالنباتوالاجتماعالثريةالاجناسوعلموالمعادنالحيوان

.الموصوعاتمنوغيرهاالجميلةالفنون

الاثرلهاكانالتيالكتامهاتمنالمؤلفاتهذهوكات

راستهاودالاقدمينوعلومالقديمةلحضاراتاكلالعبونفنحفيالظيم

وكانت،عليهاوالتعلئفالشروحمعالعربيةمنوالز،!ةلالنقل

وذك"هـهط!*فح!!ط(المفقودةالمعرفة)بانهاالغربفيتعتبرالعلومهذه

وألحصولامنلاكهاسببلفيالكثهيرةوالمشقات،علبهاالعثورلصعوبة

.المؤلفاتهذهمصادرالاندلسبلادوكات،عليها

اهمهاومننشوئهابدءفيحينئذكاتوالمدارسالمعاهدهذه

بالعلومبالغااهتصاماالاوروبيوناهتمولقد،فىنسافيشارنرمدرسة

لهذهوكان،والكيمياءوالفلكال!سيماولاالربية-الاسلامية

اوروبا!علماءمنوالهاعلىسارفقد،شآنوايشأنعندهمالمؤلفات

كل،حينثذاوربافيالدينرجالبنظرنعتبرالعلومهذهوكانت

واالفنونيسمونهاوكانوا،والشعوذةوالدجلبالسحووثيقةصلة

م!ط"!،"يط!+ـهالسوداءالعلوم

لدىعاالكثيرالشيءيجهلونالاوروبيونكانولما

الفلسفةعنالقليلالايعرفونولاشتىوفنونرياضيةعلوممنبر!لا

ففد،كثنةثغراتذخللها،ضئيةعنها3ومعلوماالاسلامية

مدرسةلانشاء*!"ه!4ريمونالمسىطيطلةاساقفةرثيىسعى

عهدفقد،الربيةالكفبرجمةتضطلع،العربيةبالعلومخاصة

لنيغونديسادومينيكوالشمامسةئي!رلياا-!يعبالالثراف

الترجمةفييساعدهم1130العامفيوذلكهـفة!اءه!فة"ه!ة"د8
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هذاوكانرهط!"!،!حط*!ض،)"ق!!لهء"،+(الاسباتيداوودبنيوخا

عثرينخلالوفي،نذاك1الصروفينالمحرفينالمترجمينابرعمن

منعليهالحصولمنتمكنتمابترجمةطليطلةمدرسةاضطلعتسنة

اللاتينية.اللغةالىالمزجمةالربيةالمؤلفات

الاعلامقاموس!كتابمؤلفساميالدينشمسويطلق

جامعة،وتعي(الفنوندار)عبارةطليطلةمدرسةكل(التريهةلاللغة)

ظلتطليطلةمدرسةبأنويضيف"ف"!!ة93!!!لاهشاجامعةكليةاو

.(9)سنتئذاغلفتن،-(1845)العامحتىممةقا

العربيةالعلومنقلفيجداهامبدورطليطلةمدرسةقاءت

مدرسةككونالامراولفيتأسيممهامنالغايةوكاتالغربالى

الىدأبوآوفنوطعلوممنالربلدىوءاالربيةالمؤلفاتلترجمة

وان،4للتر،صمدرسةا!وكتعدولاالحقيقةفيوهي،اللاتينيةاللغة

الحقيقةفيلانها،اوروبافي"عربية"جامعةاولحيهافيتعتبركانت

الهاتجتذبوكانت،العربيةللعلومهاماءركزاكانتوالواقع

العرلية،اللغةلتعلمعيهايتهاتون،اوروباانحاءجعبعمنالعلمطلاب

اللغةالىالربيةالمؤلفاتالمترجمينبمساعدةبنقلونكانواماوكثيرا

النهضة.لععرويمهدونالئقافةنثرعليلعملونوبذلك،اللايحنية

يشبهعثرالثاكالقرنفيطليطلةسادالذيالعليالنشاطوكان

بثلاثةذكقبلبغداداه!لاسبقهاالتيالعلمبةالحركةكببرحدالى

اسسعندماواليونانيةالسريايةمنالترجمةعمربدأحيث،ترون

.م830العامفيبغدادفي"الحثمةبيت"المأمون

.الاعلامقاسس!لطكل.فى/0/1695ص/3/اللد-؟

-79-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اسبايا،فيللعلومالاماميةالفاعدةتعتبرطلبطلةمدرسةكانت

انهااذ،الاسلامية-العربيةللدراساتغزيرامصدراكانتولذلك

استقىفمنها،القديموالعالماليونانلعلومالرثييالمغتمثلكات

هماسبانيافيوالمسلعينالعرباناذ،العربيةالحضارةنقلةوارتوى

مؤلفاتللملأواظهروااليونانيةوالفلسفةال!عنالغطاءكشفواالذين

الشلسبة.حلهافي-الاولالمعلم-ارسطو

الترجماتيخهابدأتالتيالفزةنحددانبامكانناليسانهعلى

ولكن،متعاقبةعصوراامتدذلكانبل،اللايحيةالىالعربيةمن

سالرنومدرسةفيبدأتالربيةالمؤلفاتترجمةبأنالقوليمكن

الععربنببنوازدهرت،عديدةتروناوظلت،طليطلةثمبايطاليا

كثيرااقتبسواالعربانكا،للميلادعثروالثاكعشرلحادي

ناكالغهمالىوترجموهاواليونانوالسريانالهندعلوممن

طريقعنبعدفيمابدورهاانتقلتالعربيةوالمؤلفاتالعلومهذه

القرنفي،الانريقيقسطنطينانونلاحظ،الغربالىالرجمة

وانثرقافريقيةبلادبينمننقلاسنةثلاتينامضى،عشرالحادي

من.محثيراترصوقد،نجهاالعرتيال!لتدريسسالرنوالىقدمتم

بايطالياكاسينومونتنيوجودهائناءاللاتينيةالىالربيةالمؤلفات

جداعظيماثراللاتيفيةالىالعربيةالمؤلفاتلترجمةكانولقد

دخلتفلماطالغربفيولوئهاالاوروبيةالجامعاتتأسشفي

قوياسبباكانتعثرالئاكالقرنبدءفياوروباالزجماتهذه

ا!بابهامنوكان،مدويةرجةلهاكانجادةثقافيةحركةبعثفي

الزجماتلهذهوكان،الاورويةالجامعاتسادتالتيالفكريةالحركة

اوروبافيالجامعيةالحياةفياثرتوقدالعربيةالثقافةنشرنيهامدور

.خاصبوجهمهاوالطيةالعلميةالوجهةكلتشماولا
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الحاجةلشدةغيرهاقبلوترعرتالطبكلياتنمتولقد

الونانية"كتمرجعهاالامراولفييخهاالدراسةكانتوان،اليها

فقدنعرفهاالتيالحدثةالطرقحسبالعلميةالتجارباما،القديمة

جها.يعبألاضئيةكانت

العامفيانثثبلهذهطليطلةمدرسةعليالامريقتصرولم

خصمتاوروبافينوعهامنمدرسةاولكاتثايةمدرسة1250

الاوروبيةالدولاكزفيالآنمثيلاتلهانرىالتيالثرقيةللدراسات

الئرقفيالمسلميرتبينللتبمثيرالغربمنرجالاعدادمنهاالغاية

.!(1)العرى

خصصتالتيالمدرسةهذهانمثاءفيالاولالعاملوكان

يمبالر!الملف(1284-1221)العاشرالفونسوالملكللزجمة

*،"ه!4ط*الريموندلالالاسقفحثالذيفهو"،5ةطه5العالم

نشرفيالفعالالعاولهوالعاشرالفونسووكان،وادارتهااثثائهاكل

اقترنفقد،الفلكعلمسيماولا،المسيحيةالبلادفيالربيةالعلوم

الالفونشة"الجداول"وبعدفيماعرفتالتيالفاكيةبالجداولاسمه

الطوللخطبالنسبةومسارهاالنجومحركاتبموجبهاحسبتوالتي

الفلكيةالارصادكلالجداولهذهاعتمدتوقد.طليطلةبمدينةالمار

.قالمثرفيالعرباجراهااقي

.العربالعلماءمنفيبربلاطهالفونسراطكاحاططليطلةوني

وهوالرقوطيبكرابا،طليطلةلمدرسةخصبصااستقدمقدوكائا

العربيالفيلسوفير!اعمومنالاندا-1!فيالمسلمينعلماءابرزمن

الاسلاميةمرسيةمدرسةوكات.(م1269سنةفيالمتوفى)سبعينابن

الىمجيئهقبلالرتوطيمحمدلكرا.يىبادارةالاسباتبيدسقوطهابعد

./0/272ص:مالاولاتنر-1
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الفقيه،طرطويثهمدرسةفي،سبفهالذيالعصرفيونجد.طليطلة

سراج"كتابمؤلف،الطرطوضيالرندقةايابنالمسلمالعالم

.-(1)(م1127-1060هـ/520-451)"الملوك

لابنكانفقدعهاالمنشعبةوالآراءالاسلاميةالفلسفةفيواما

العقليةالجاةفيالاثراكبرعربيوابنحزموابنوالغزاليرشد

.(2)والغربالاندلسفيوالدينية

تئميرودلائلبمؤئراتحافلاوكان-عثمرالثالثالقرناما

علماءبهااضطيرالتيالعربيةالثقافةوهيالا،زاهرةفكربةنهضةالى

ويعتبر،العربيةللسكولاستيةتجددعصركانفقد-اللاتيفيةاوروبا

كذويعود،الانسانيةالحضارةتاريخفياكتمماف!ار!لهوداهممن

سيناابنمزلفاتالرثييمصدرهكانالذيالفكريالنشاطالى

وغيرهم.ارهراويالقاسموابيرشدوابنزهروابن

الىالحديثةالافلاطونيةمذ!ادخلواالذينهمفالعرب

السيحية-اللاتينيةالحضارتين؟ينالوثقالاتصالهوكاناذاوروبا

انتتالتيالخصبةالارضوهي-اسبايافيالاسلامية-والعربية

الدراساتلهذهوكانالهضةعمرقيلاوروباعلماءانتجهمماكثيرا

وال!الفلسفةفيالعربيةللؤلفاتالعلميةالزجماتفيكبيرنثاط
.والرباضباتوالفلك

اسبانيانيبالعلومآنئذاشتغلواالذينالعربالعلماءعنواما

الامم"طبقات"كتابهفيالاندل!يصاعدابنفيذكر،العربية

وهم.،طليطلةعلماءمنعرفهممنبعض

وفالمصالالكيىالفصالفرثيابوبفيلجانبنخلفبنمحطبناوببرمح!بكرابومر-1

.،؟8ص2م"تاريخياقلى"ويهةباترتجهكأائلى،حكلاريئبالااترنيقفةالايياكأ

&!*ل!*له3!كف!ه:ول!ف!،ه+503ءطهـنمه.!هق،ءنلذ+ذس!،.2-72.74
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بأبنالمعروفالكنانيخالدبناحهدبنمئامالوليدابو-

.يث!قولا

منيح.بنعامربنحميسبناحمدجعفرابو-

المعروفالنجببىادريسبنببنابراهـيماسحقابو-

.لالقويدس

الاحمر.بنخلفبنعليالحسنابو-

بالزرقاليالمعروفالنقاشبحيبنابراهـيماسحاقابو-

الجوميه.الآلاتواستباطوالفلكبالارصاداشهرالذيوهوهحل!ه!ممط!ي

الاسطرلايى.السهليسعيدبنابراهـيم-

ابغونش.محمدبنسعيدعثعانابو-

..

الحاديالقرننينرناجخويىالىالعربيةالحضارةوبدخول

كانواالذينالعربالاطباءمنكثيرامونييهمدينةفينجدعئر

.هناكالطبمهنةيمارسون

ادلارداواثلهممنفكانبالترجمةاشتغلواالذينالىالآنولنعد

مدرسةانثاءتبلطيطلةزارالذي!4ح،"!53!!آطالباثي

الرياضيالعالموهوم1100العامحواليالهاوفدقدوكانيخهاالترجمة

البارزينالعاماءمناوروبيعالماولوهوالانكليزيوالفيلسوف

قبلوكات،الزاخرمعيهامنللا!مخفادةطليطلةالىجاؤاالذين

العربيةالرجمةاللانينيةالىونقلالثرقوبلادصقليةزارقدذلك

تا(5!ء!!هف*")العربيةللعلرمملخصاذلكخلالونثراقليدسلمؤلفات

يتغير"لاوالذياقغير"كتابمؤلفهوهذاوادلارد

ومحنابم0611العامحواليوذلك4!له!5،!م!،ع!*+!مه5لأ"!هءهل!ط!

علمعننظريتهاقتبسوتد،!!هقهـ!!!8!!**8"داالطبيعيةالمسائل
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الانريقيلقسطنطينالعربيةعناللايحيةالزجماتمنالنفس

للخوارزميالفلكيةالجداولايضاادلاردوترجم(1087المتونى)

الفلك،علمفيالخوارزميمقدمةايضاوترجمم1126العامحوالي

.لاقليدس!ط""اع"!!آ""الاصول"لكتابالعربيةعننرجمنهنفهاثم

اوفروبرتالعربعلومترجمةفياشتغلمناوائلومن

،(1160-1110)حواليعاشكه!طه*53ك!طتا8آ!كتشسز

،العربعرفهاكاالقديمةالكيمياءاوروباالىادخلالذيوهو

فيترجمقدروبرتوكان.اسبانيافيالربمدار*!!فيتئقفقدوكان

الىترجمةاولترجمتهوتعنبرالكريمنالقرآاللانبيةالى1143العام

1145العامفيانمانهبالرياضياتاهتسامهمنبلضوقد.للقرآناللاليية

نيرسالةالف1147العاموفي،للخوارزميالجبركتابترجعة

لخطفلكيةجداول(1150-1149)العامفيونظمالاسطرلاب

الرياصياتفياستنبطهومما،البتانيعليبذلكمعتمدالندنطول

.المئلثاتعلمفطللجيب5،لهه!ذكلمةاشعماله

جيرارالىالعربيةالزجماتبأبييسهمىماالىالآنونأتي

ويعتبره!ع*!034شا3!ص"ه!!(1187-1114)(الكريموني)القرموني

اوروبا.فيالعرببةللعلومالحقبتيالأباوروباعلماء

"!،ة8!ط*!هلع!8ط!*53هك!*ة"كل!!ءهكع!"

امتاز،والتعربالترجمةمجالأتفيبارزةشخصيةذووهو

فيعقباتعنصادفهمااجتازوقد،اللغاتلتعلمفائقةبموهبة

مسيحياستاذيديعلىواتقهاتعلمهاولكنهالعربيةاللغةأداءصعوبة

المصدرهذالديهواصبحالعربيةاللغةاقئتانوبمدغابابنيدعى

،العربعندوالعلومالمعرفةابوابامامهتفتحتفقد،طليطلةفيالغزيز

معراعها،علىالرليال!ابوابلهفتحتاورو.يىاولوكان
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لابنبغيولكن،عرببامزلفاشعيناللاليفبةالىترجمبانهويفال

1187و،1170عاميبينكانتترجماتهاغلببأننلاحظانها

عاماعهـئرسبعةانالذهنالىتبادروقد،فقطعاماعهـثرشعةاي

وغيروالفلكوالفلسفهال!فيمؤلفاسبعينلترجمةكايخةليت

المؤلثماتمناليهنسبيخماالمئكالىيدعوماوهذاالعلوممنذك

المزجمة.

بالاضافةاللاتييةالىترجمتدطليطلةفياقاتهاثناءجيراركان

،لاقبدسالاصولكتاب:التالبةالكنبسيناابنوتانونالمجسطيالى

اليونانيةمنترجمهاالتيالعربيةترةبنثابتنسخةكلبذلكمقمدا

هـ!ف!ذك!!!للنيريزيمنهاالاولىالفرةا)كتكلوالشروحالتعليقمع

طبعتاقلبدسلاصولعربيةنسخةاولوكانت،الهااضيفتالتي

.1594سنةروميةفي

والاسكندروجالينوساطوبقرارسطومؤلفاتبعضجيرارونقل

ايضاوترجم،وتمستيوسالاسكندريوفلاومىالافروديي
وهو"ئاوذوسيوس"العربويسميهدوسيوسثيود"الكرة"كتاب

وترجم.الونانبلادفيالمثهورينوالمنهدشنالرياضيينالحكماءاحد

باسمهالمعروفلارشييدس"الدائرةتربخ"!همابايضاالعربيةمن

لابولونيوسالمخروطاتكتابوترجم!!الل!!،!علك!ولكهفىتااللاتيني

لجابرطيالمبواصلاحايضا،لابولونيوسالبصرياتفيآخروكتابا

لديوكلمى.وكتاباالاندلسيافلحابن

الزهراوي3الفاولايىللرازينرجمفقدالعربالمؤلفينمناما

مؤلفاتوترجم،القديمةاليهصياءفيحيانبنجابرمؤلفاتوبعض

وترجم،وماشاءاللهوالفارابيللكنديوالفلكالرياضياتفياخركأ

ابضاوترجم،الافقفوقالئفقارتفاعفيرسالةالهيتمبنللحسن
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والجداولللفرغانيالنجومعلموصامع،للخوارزميالجبرمحاب

مشاهيرمنبفيبناسحقابووهو5"ءولدطللزرتاليالفلكية

عثرالثانيالقرنفياشتهروقدبالاندلسترطبةفيالهيئةعلماء

.(الفلكيةالجداول)الازباجوبعملعديدةفاكيةالآتباخزاعه

،المحسشتالاسطرلابمننوعو!كا"الصفيحة"مخزعهوواررقالي

زالتوماالعريىباسمهاالاوروببةاللغاتالكلمةهذهدخلتوفد

.5!!ط*"الصفيحة"تسمى

العربية"اسبانيارواخ"كتابهفيماكبجوزيفدكر

ا،أمونالامير!دفيطليطلةانالربيةالمؤلفاتعننقلا(127ض)

قعورالهابتئوانه،المبايافيالربيةالمافةمراكبزاهمكلتكانت

ضفةكليقع،القعررهذهاحدحديقةفيتمةوكاتعديدةفخمة

العلو،العربرقيكليدلممافنياخ!راع-طليطلةضاحيةفيالهر

عهدالذيالمأمونالاميرورفىىبعطفحظي!تاررقاليوكان

اجهرةوبواسطة،للعياهكبيرينخزانينانشاءعليبالاشرافاليه

عشراربعةفيبالمياهيملآنالخزانانكان(اوتوماقيكية)دقيقةوالآت

يتلاءمبماوذلكايضايوماعثراربعةفيلياآالمياهمنهماوتفرغ،يوم!

المطلوبالقدرعنالمياهكيةازدادتواذا،القمريالشهراياموعدد

.!آلياتفرغكانتفافها

بذكرهم،الوتيسمحلاالمرجينهؤلاءمنمحثبرونوهاك

بايعالغربفيالمعروفسالمبنفرجنذكرانمنلنابدلاولكن

تلامذةن!وصقليةفيجرجنتيمديةمنوهو!*فلأء!-!!اوله!هـ"!8

الىترجمانهاعمالهاهمومن،بايطالاالشهيرةلمالرنومدرسة

طلبىلاجنوذكللرازيهـ!!حن!!هتاك!ط!طالحاويكتاباللاتيية

نييدرسالحاويكتاببقيوتدصقليةملكانجوشارلالدوق
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المشوبالثريحكتابايضاوترجم،الطباعةعمرحنىاوروبا

تدبيرفيالابدانتقويم"كتابجزلةلابنوترجم،ماسويهابنالى

.!ةت!لبفمنذلكالىوما"الانسان

ونقدواضطرابقلقعصراوروبافيع!ثرالثاكالقرنكان

لتقالدالتط!بماثرذانهالوقتفينرىولكننا،الموروثةللسلطةلاذع

اصبحفقدعمثرالراجالقرنفيواما،الغربفيواضحابارزاالعربية

عثرالخاسىالقرنوفي،التعربتاممستعربااللاتييالغرب

ونهم،الاوربيةالغضةفيالفكرتادةكباراسماءامامنانتألق

م!ذ*ط،ه!!مه!م*8!،طحه!كة440!!!+*،!!ن!،ط!كه!!*!40!+ة!!"

ولا!"!5!*،،هع!!دة!*الاطباءمنفبدعمئرالسادسالقرنوفي

والتئريح.الطبفيالعربيةبالمؤلفاتت!ثروا31شك

عصربدأحينالمطافنهايةالىنصلعشرالساجالقرطوفي

نيالعرببةوالمذا!القديمةالطرقواهملتالحدبثةالعلميةالنجارب

.وجالينوسبقراطمؤلفاتعلتعتمدكانتالتيوهيوالطبالتشريح

كاتفقدعثرالساجوحتىعشرالثانيالقرقمنذانهنلاحظولكننا

وابنزهروابنالزهراويالقامميئ.أوسياوابنالرازيمؤلفات

،وجالينوسبقراطمؤلفاتبهتتضعيااكزباقمامتتبغرشد

العربعندالطبتاريخكقابمؤلف(كبل)يعتبرالمجالهذاوفي

...المسلمينعخدمفكراعظمزهرابنان(167ص)

ا!وا،كاتبوالمدارسبالعلومالعرباقمامعلييدلومما

مختصر)كتابهني(5ط!!55،"8!،ه*)تايلرلهثرووديقوله

للعلومالمسلهينحماسان":(78-77ص):"العلومشاريخ

لهم،داتالتيالبلادجميعفيالمدارسانئئتفقدجداعظيعاكان

لهاكانوترطبةوطليطلةوالقاهرةكبغدادا)كبرىالعواصمانكا
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وكانت،القيمةوالمكتباتوالمخابرالفلكيةبالمراصدنزودهاجامعات

الفسنمائةعليتحتويترطبةفي(976-961)الثانيالحكممكتبة

هذهبعدبالمقارنةنجدواننا،مجلدا44منيقألففهرسولها،مجلد

تسعصائةتضمكاتبفرنساالملكيةالمكتةان،سنةباربعماثةالفزة

.!!فقطمجلد

ونأثيرهاالاوروبيالفكرتاربخفيالمتتاليةالعربيةالسبادةان

اهتسامكلناكزهيالوسطىالقرونفيلاوروباالحضاريالتاريخفي

الاذهاناليييداوروباسادالذيىي.رلافالتراث.مدريجاصي

الماضيفيالنيرةالكواكبكانواالذينالافذاذالرجالاولثكذكرى

.الآنحتىوالابهامالغموضيفاهزالماالذي

العلماءالروادومشهداولئكاللحظةهذهفيلنايراءىولكن

الفرسانمنكانواسواء،التاريخاعماقمناليناينظرونالذين

بدروعهميتخطرون،المطهمةخيولهمعكيجولونوهمالابطال

الراغبينالرهبانمنكانواام،الوغئساحاتفيوهمالفولاذية

بزجمون،فلانمهمبعتمررنوهمالعربمدارسفيالعلومتلقىفي
!عاكفونالاديرةاروتةوفي،ويؤلفونويكتبون

الماضيتراثسنالنابعةوثقانتناالاصيلةالعربيةالتقاليداما

ذلكعورةامامنافتتمثل،وذكرياتنابافكارنانعودانلناتتيحفهي

الموشاةجبتهفييرفلوهو-الفيلسوف-العالم-ال!:العر.يى

المزركثة،الاصعةعمامتههامتهتعلو،والفضةالذ!بخيوط

المطلق!والتسامحوالاستطلاعالبحثحبالعلموتارمنهالةبهوتحيط

المثخصيةقكامامممائلاموقفاالآنيقفانيمبههفافمن

.......!؟والعلمالثفافةرحابامامهتفتحتوقدالفذةالعظيمة
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للكضذبجيئلأاأمذ!اـهض

باسرا3لز!فا

عندال!تاريخفيوالانعاشالتخدير)عنمسبقةهمراسةفي

المحتملمنأنهتشيرقرائنهنالكإن:القولاليخلمنا(1)(العرب

بلي:كاوهي،الايزمادةامح!مفواالذبن!العرببكونأن،دا

الكبريت.حمضىاكتشفواالذينهمالرب-؟

.الكحولمادةامحنثفواالذينهمالعرب-2

المادينهاتيناستقطرواالعربأنالىتلمحدلائلهنالك-3

اتير.مادة،الحاللطيعةوالنتيجة،معا

وأما.مئثهعلىخلافهنالكفليسالكبريتحمضأما

العربالىنسبتهوأنالغموضيكتنفهزالماتاريخهأنفيبدوالكحول

هذاتوضغمحاولةهوالبحثهـذاوهدف.تأكيد.الىمختاج

الأساسية.المادةلهذهبالنسبةدور!لنتبينالموصوع

اتناراالمواداكزمنوهي،ودوائبةكي!يائيةمادةوالكحول

تدخلفانها،جيدامطهراكوفهاعنفعدا،السنينعبرواستععالا

،مبالهثرةالماءبعدتأقيحالةوكادةالدوائيةالموادمنالكيرتركبني

التيالطبارةالانلةالتخدبرموادلمعظمالأمالمادةفافهاوأخيرا

الكتبمنكبيرآحيزآالمادةهذهنشغلأنالطيىمن.اليومنستعمل
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عنالحديثتتجفجميعاانهاالابمالمعارفودواثر(2)العلاقةذات

لدبنالب!وللأسفالناريخيةالمصادروتبقئ(3)التاريخياصلها

البهير.الموضوعهذاحولهذهمن

الكوهول)الغربيالتعبيرفيوردكاالمادةهذه31أنوالمعروف

الذيالكلمةومدلول،واللامالألفبدلبل،!رفب(،هطهءده

ب!و،اخرىلغةأيةفيأصلالكلمةلهذهولبىعربيةدأفهايوحي

أغبنيالكحولقسيهالغتنانيكنههانرفلاأننانعزفأن
اسلاميأوعربيعالمأينعرفلاانناكا،آخرحيناوالغولالاحيان

التسمية.هذهاطلئالعربيةاللغةفي!ليع

(هولمياردجوناريك)يدعىانكليزيعالمحاوللقد

،(*!*"5،ح6!"!ـهسالكيماءصانعو)كتابهفيالمهمةجيذهيقومأن

،(4)(1493سويسرابال،طه!ل!ح!*8!باراسلسوس)الىالشميةفنسب

:يقولفكتب

لروح(الكوهول)المماطلقمنأولبراسلسوسكانلقدا

المستعمل،للعيوناسوددهفاالاصليفيتعنياكحولأووالكحل.البيذ

وبتحوير3نامسحوقأيمصكأب!اوبالتدريحالئرقنساءقيمن

هولمياردويمضي:مادةأبةفيجزءادقأوأفضلينيأخذطببي

جزءكأفضلالنبيذروحاعتبرباراصلسوسأنالمحتعلمن:فيقول

(.ا)كحولباختصارأوالنبيذكحولدعاهتمومناليذفي

(،؟"!"!"ء8ح!،رر،!ليط60!،!!"!؟ط!!!"!ك!ر!طه83001ءفىخز53!كة!!ك.هفى!!ه!للأ

8ز!ن،ي!!9!طط،!!كط!3!.!،!!"!لهه!4ط3!!!آح!كل!5!!!،لط*ط"له*ه!ال"طهط5،

ط!،"!4!للة7!حكنعي!ك4طع!8!!حفص!!5م!53*!*3!عكا*ل!قفى!ع!*ه"4*ك!؟،ط!6!

"؟*"!كء.!ه"،زط،أل(!**!!ك!ا،!حل")*!6كه4!45"ت!!ة"،5+!"د!ط!كل2!!ك!!""،08

حه84ط!ك!،ه*!!!!!!فى!،هطهيله52ححز!53"ة"ه،3!،!مهطه5،0)
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الدكتورالاستاذاجراهاالمادةهذهتاريخعنقيمةدراسةوفي

مصدريخصفيما(هولميارد)!طالعةأخذ(5)يمث!اهلابىمحمد

(الكحول)أننذكرذلكمنأبعدوذهـالى،المخويوأصلهاالتسمية

تؤكدترائنهالكفانالبحثهذامنسيتضحوكا.(كحل)جمع

ببحثنقومأنالطبيعيلمنانه.الصحةعنبيدةالمطالعتنكلان

أونرالعربنحننكونفقدالشميةهذهاصلعنلغو!اشقصافكا

وتاريخ،ومخارجهااللغةبمداخلمعرفةأكزلأنناغيرنامنحظا

تاريخنا،فيالضظرحينغربيونباحثونيخهاوغبأخطاءحافلالعلوم

الأخطاءمنسلسلةالىينقبأعمالهمبعضجعكنتائجعيهافيوا

بعض.برقاببعضهاآخذ

العربية،المعاجمأمهاتني(الكحول)كلمةهناكلشلغويا

الفارسيالمعجمهوالكلمةهذهعليفيهنعزالذيالوحيدوالمعجم

:(7)الكحل:هاكوانما.(6)عربيةكلمة:عبارةوبجانبهامعب!للايهتور

الكخل:وهاك.ور!جت،ولامادةاعم،وهمبهيستشفىالعينفيوضعما
الثاعر:ويقول،المحلشدة

تمرفجارهمالنيناحدىكحلتاذاكأتواملسنا

النمر.نؤكلكاجارهمبأكلونأي

تطلىالذي:الكحتيمل،وأخيرا،السماءاسماءمنوكحلة

.الؤطراناوالنفطهوقيل،مصغرأالايستعمللاللجربالابلبه

موضوعبالمادةالممجاتلهذهعلاقةلاأنالواضحومن

والقطرانالعطبينعلاتةهالككاناذاالكحيل:واقرحها،البحث

اليءروحعلىيطلقون3أالعربعنعرفوما.الخبيذوروح

كالكحل.ناعميقولونماجلوانما،الكحل:نيهماأهمأوخلاصنهأو
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(باراسلسوس)الىالتسميةنسبةانثمغريبة(هولميارد)ومطالعة

مادةعلىيطلقأنلهكانوما،ذكيذعلمفالرجل،مؤكدةغير

تصورذكأننؤكدبخلقهومعرفتا،اجنببةلغةمنمشنقةنسصية

ممهمدرعنأخذهاالرجلدكوتأطاحتمالاوالأكر،الوقوعبعيد

اللغويةالناحيةكلنصحةالأكثروالتسية،ويسميهاالمادةيصفعرفي

.الغول:!ط

بالمسكراتالكلمةو!ملة.(8)بالعقلذهبلهثيءكل:والخوك

ابخة:خمروصففيتعالىقولهفسروجا،وثيقةخاصةوالضمرعامة

ولاعقو!تفسدلاأي(9)"يقرفونعها!ولانيوليخمالا"

آخر:موصفيقالتعالىلأنه،صداعولامرضمهايصببهم
الصداعالىهفاالاشارة"كوقوقد،"يزفونولاعهايصدعونلا"

وات!را!ا8(+"!8*!*)يدعىيوالمالخعرتناوليعقبالذي

عقولهمتذ!لا:تعنيلأغابالمسكرصقهاكديؤ(ينزفوطلااو

"(10)بثمربها

عقولهمتغتالأقالغول:عبيدةابووقال

الأولبالأولوتذهبتغتالاالخمرزالتوما:وأنثد

الشديد(الغول)وهوعرفيا)كلمةاعلأتيؤكدذلككل

الكلمةلاستعمالالعودةنقترحونحن،النبيذوروحبالبيذالصلة

وليست.لتحريفتحريفهيالتي(الكحول)ونبذ،الغول:الأصل

واشهر،الكثبرفمثلهامشوهةالباعادتالنيالوحيدة1)كلمة(الغول)

إلىنقلتالتيالمثهورةالموربة(العفادلة)قببلةاممذكعلىمثال

.(اناضلة)اليناوعادت(هـدفه!ممه)الغربلغات
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حتىيفرلم،اولاالنيذاسنقطرعمنالبحثمعرضفي

عرفتفاطخر.بدأهالذيمنقطعايثبتماايدينافيثالب!هذاتاريخ

نفطبرهاان(11)(لببماناويعتبرالمسب!السيدمبلادقبلترونلبضعة

،جداقدبمةعصورمنذالاقصالئرقفيم!تفلةبصورةاكتثف

(8*!هم!!ألاكي)هوالهدبةالىنفلالصبنيةاللغةفيتعببر4وكأ

هذاانالمحنملمن:(ط!"!**لونراودةول،المغولحكامائناء

(1)ر(ر)حرفيبدلونالصبميبنلان(العرقي)منمشنقالنعببر

زالتماالكلعةوهذه،بالتعرقبتشبيههالبيذتقطيرالىتشيروالكلعة

وهو:الاوسطالثرقفياسنعمالاالاكرللمسكرع!اكمستع!لة

والمصادر.باليونانية(أراكي)وبالتركية(راكي)وبالعريةالعرق

الخوا!كتاب:اثانالنبيذبروحالعربيةعلاقةصلايدينافيالتي

اسحقابنليعقوبوالتصعيداتالع!روكتابالحيانبنلجابر

مادةيتضمنالبيذانلاحظالحيانابنانفيثتالاولاما.الكندي

وانر5:(الخواصفيالقولباب)فيوردفقد،(13)للاشنعالقابلة

.!بالنبيلىا!عواربررؤوسنينثعلا)قكا

التمعيدصنعةعنمفصلاتحدثانفبعد(13)الكندياما

ع!رمعوالانببقالقرعةوصنعةالتصعبدجهازوشرح،بالرطوبة

لونعلىفيخرجالرطوبةالنيفييصاعدوهك!ا:قالايضاحي

لونعلىليخرجالرطوبةفيايضاالحليصاعدوكلىك6الماورد

الكنديوانالنيذفصعيدعرداالعربان!عايعنيا!هو.الماورد

ذلك،فعكمناولانهبالفرورةبعنيلاانهالا،الؤلايسقطرقد

كا)كافورالموادمنالعديدتصيدلطرقمفصلاتعرضانهبدليل

دربمكنمماوالقرفهوالمسكالزعفرانماءاتومختلفالاسوماء

ناالمؤكدلليلمنبالنسبةاما،اتداهالبهالموادهذهنصعيدفضل
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ا!عرنفيالعربمنذلكفىمناوليكونولداسقطرهلدالكندي

توضيحيورسم!يليوعفمعباراسلسوسلبللرونبضعةأيأ!ماسع

.(آالثمكل)العحملهالذيللجهاز

واطلقواروحهعلىوحصلوا،اليذتقطيرالعربعرفلقد

الياوعادت(،هطص!ه)الغرليةباللغاتاصبحتالتي(الغول)عليه

ضلبعاسلاميعالماوعرليالنسيةهذهاطلقالذياناما(اكحولا)

اخر.بثموضوعفذلكاولااطلقهاالذيمناماو،دكؤمفهذابالعربية

الهاشميبيمحمدالدكتورالاسناذالىبالشكرالبا-ثبتقدم

النونجيمحمدالدكتوروالاستاذالملعييابراهيمالايهتوروالاشاذ

البحث.هذاجوانببعضتحقيقنيالكريمتعاوضعلى

"طزت

ايخذنصيد(الكذي)رعنهالذيطربالرد!اجهانر

!الكدي-ابئبمفوب"ابكايمني

اتانصبوالطر.بهعافي

ك!م!8"4!،ىشط!4صه4!ه!!!ط(-لع!*،"!،)*ه3للفهنه8ق!ههمف5
حة!ط!!لهوح!ك!".

3!!ط،طهطه(ه!س"ى*آ5+**ء3!**3**!س!"!!آ5"،."!سلاط
هآ")ط*!ر!س5!،!آ"،5!ح"ول*"!")ولةفه6آ9هه،50.8
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:لمصادرا

1976ط.م.جاسر-9

!اتاريخفيوالانعاشالتخدير
.العربعد

انخدبرعلمنيمحاضرات

حبجامعةطوعات

(،960)ومخبلمانمخودمان-2

للمعالجةالادوبئعلماسى

ماكيلانانانيالاصدار

114-98:ص

(؟968)ولينبايتون-3

الادوبةعلموممارسةبحادىء

تثرشل

67-74:ص

(1937)خ،01هولمبارد-،

البهباءعانعو

اوكفورد

112-191:ءد

(9968)ى.م.افاش!-ء

الكحولناريخحول

تاربخعثرا!افيالدوليالمؤنمرمجموعة

العلوم

الافرنيالنعى-

بلائاردابرتا

"-ل!53ى*"*.".(،976)

!"،!ط"هـ!"حه،!4*!ك"هله!!ن،!!ن8!

،!هط!+!!ىف83ء+8!ططهكه

*5ءحزك!فه

طع؟!عك!هحة!م!ء"ه!ط!،"بىهل!ه،ء

!ف7لأ،ةه!ع!*!8"،هك!ط،ي"!*

".،ه."و.

2-ح8ء!همه!4!!"ل!ح!(8960)

"ط!!ط!!ه،ءح!ح!اه!هـ!!،ه

"ط!*"ه*عق.هـ5

5!ه!4ىنهفىء!.*،!مللف"!05

.4،،"9

3-!ءآ!!!*عههـع7!!(1968)

أ،ء!5،هح!"عهط!!*ة!؟!8،!م!كله

؟فىي!*!،ك!

حط!كع!طللةء.74"67.

ء+5،!أل،كهـ!.ى.ر("937)

لهلأكله!*38ء!سط!""هـة

ء**ه*!8.0آ"."82.

5-"ا"!حظ""،*.*.(،9الهكا

5!ك،،!ن!تء8!4ع،،له؟5،ه

*،آ50ء!!!""!2!ح*قء!!ا

3،4،ة!هءكل!4!!3ية!!هـحي

طل!ثمح!ا!ه6طكه،
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معبندمحور-6

معبنلهرنك

الكحولمادةباب

كببرأمبردارانننارات

نظورابن-7

2ل-1؟-بر!لالان

587-584:ص

منظورابن-8

2ل-؟1العربلسان

507:عى

الكريمالقرآن-9

32الجزء،المهافاتسورة

64الآية

مكاالضط-!سبر-؟.

عرالخاصاجلزء

87:ص

(5599)(أو،اى)ببمان-؟9

والنقيةالطبيعيةالعلوم،ربخفيالمثاركة

56:ص.اينهابمو

،9935).ب.كراوس-92

جان.نجابررسانلمختارات

الر.يالص76ص

القامرة-باري!

اسحقابنيضوبالكدي-93

والنصبداتالعطركبباء

05صالويالض،1948لايبزخ!

!*.!!!،له!ول

حهط"!6*ههل،!".

*زح*!!*5!ك

هـه!ط!ةى،ولطة،،"ط.

5.0لهو.7،5.

!آط84.،705.0.

،ءفىهلهه،**ع!ع!
،!!"!**!!!5.1"

!سط!ه؟!*(23)
9!فهـ(4،).

"ء*،.؟*ه4طهط،"!9ع!*584فه!

حط!ه2!*"5.

.78.!

"-نط!ء8حص!(".05)
هـ!تءذ5!؟ة5!3!س،،"هـة8ءكز!

ههـ!5ش!!ي!ه*!3*لهملا!ل!!،
نعط"لحي!".

"!ذهط!ك""،0،955.،5.

(935").!!"*!**-2"

5!ك،!5!نه!"*5!"*!"،همعلاآهلى!ط8*

حلاطآ،!هـلأ!!
هخه!،لم!!!ك5،ولطهعة"!ص*67.04.

"!*،.حنكا8،كلنهر8يطء!طز!هـآ!!ى

طم!!ك!ن!+آ،ه!حص!!كحه4!ذ،لن!.

لههبثهن!6ه9!ح8ق.*.05
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لهخلنالعملاليكوااتينابخامع

المجلصتناعةفي

!ى!ير!صأرلرصازثف!ا

مبعمةبحا!جمى

الرزازبناسماعيلالعزابوالزمانبدجالعر.رالمهندسعاش

وربماالمبلادي(ر!ع)الئانيالهجريالسادسالقرننيبكردبارفيالجزري

.والفراتاللجلةبيناراقعةأنجاءالجزيرةمنكانلانهبالجزريكق

،(الحيل)الميكانيكيةالهندسةفيكتاباالجزريخلفوتد

الآلاتعنوارسطىالقديمةالقرونئي!ماأروعبحقيعتبر

العالمفيكفيراالكتابهذااشنهروقد.والهيدرولبكيةالمبكائبكية

القرنهذامنالاولالرجفيمخهكثيرةفصولوترجمتالغرئي

بابحاثقامااللذينوهاوسرفيديمانمنكلتجلمنالالمانيةاللغةالى

مؤخراعدرتكماالعربعندوالتكنولوجياالعلمتاربخناجداهامة

المتخصصالباحثهيلدونالدبهاقامالانكيزيةباللغةكاملةترجمة

كتابصكلعلىالزجصةهذهوصدرتالعربيةالتكنولوجياتاريخني

.والاخراجالطباعةجيد

والعملالعلمبينالجامع)عنوانالجزريكتابويحمل

منالقديمةالنسختحملهالذيالعنوانوهو(الحيلصناعةفيانفع

تحملوالتياستانبولفيالموجودةالمخطوطاتوهيالكتابمخطوطات

.-414و6036و3472-الارقام
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وهي)وهاوسفيدبمانعنهاترجمابتيالمناخرةالنسخةوتحمل

كناب)العنوانايضاهيلترجمهاوالى(27رقماكسفوردنسخة

.(الهنلشةالحيلصرفةفي

قكبة+إا1العلوت.دصثالجزرىبانننعرالكئابعنوانومن

الع!لية.التطبيقيةاكواحيت"وآنذاكمعروفةكانتالتيالنظرية

لاواحدآنفيوعملينظريكتابفهو

كانالجزريبانرأسانلركاخمتابافصولدراسةومن

والهيدروليكيةالميهايخكيةالفنونبكلملماكلنوانهفنهفيضليح!ا

.الحاذقالخيرالمام

من؟طبكتابهالفانهالجزريكتابمقدمةمنونفهم

محمدبنمحمودالفتحا.ئيالدينر!انالصالحالمالثبكرديارطك

الحكمتولىالذي،قأربنسكمانبنداودبنارسلانتراابن

./م1222-0120هـ/619-597/الفزةني

الملكهذاوالدخدمةيخاذكقبلكانانهالجزريويقول

هـ.570تاريخمنبدءأسنةوعثرينخمسىمدةاخيهخدمةوني

/1174هـ)581-570الفنرةخلالالدبنناعروالدحكموقد

خلالالحكمتولىالاكبرأخاهانكا(م1185/1186الى1175

.(م0012/9012الى1851/1861)!597-571الفزة

هـ602عامكتابهوصحالجزريانبعفالباخينويتقد

والتدقيق.البحثمننربدالىالامرهذامنلويحتاج.(م9206)

الكاملالعريالنصالانحتىينثرلمانهالمؤسفومن

ومع.الاجنيةاللغاتالىكاملةنرجتهارغمللعخطوطة
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ئقاتعلماءكانواا"لأنكليزيةاوألارا.يةالىبالزجمةقامواالذبناس

وهو)العريةاللغةمعرفةوبينالهندسيةبالعلومالجيدالالمامق.ىجهمعوا

يةالانكليزجمةالزكلعلقوا7يئالذالبا-ءفان(!"ةيمسات،در؟امر

كا.العربيالنصنثراهمبةالىشاروا-ا-.-دوناذ،بهاقامالتي

المفروضمنكانوالياستانبول*ئيالموجزدةالجدةالنسخالىنبهوا

معهدترركلهلذلك.اكةورد:"خةمنبدلاباالاستعانةتتمان

.الجزريليهابإكاملاايرع!اعنلااصدارالعربيالعلوالزاث

بعدالكتابعليهيكونسوفلمانموذجااليومرث!ننونحن

.الماءرفعبالآتالخاص(الخامىالنوع)نااخزوقد.تحققهاكتمال

البهبرسلواانبالباحثينالعريىالعلعيالزاثمعهدوبهب

تفاديالىالمحققونلعمدحنىالامماوله!هذاكلونعليقاكمبارانهم

سوفالمطبوعالنصجاؤب.والىالكاولالنصنشرعندال!ثرات
الابجديةالحروفوعيهاالرنبسبةبخطوطهامرسومةالاشكالتشر

الالثكالانصبئفي،وفهمهالنعىتتخسهولةاجلمنالمالوفة

وردتكالالالوانننثمرسوفتيالسرالرموروعيهاالاصية

.(3472)رقمالمخطوطةفط

الجزريمخطوطاتكافةكليحصلانالمعهدامنطالحوتد

المخنلفة.العالمةالمكتباتفيوالموجودةالمعروفة

بشكلافضلهابانانضحالمخطوطاتلهذهمقارنةولدراسوبعد

وهي:اسننبولفيالانموجردةثلاثةهيمطلق

.3472رقمصايتوبفاي:رقمالمخطوطة-1

"3606رقمصوفياايا:رقمالمخطوطة-2

.414رتمسرايتوبقا.يىرقممخطوطة-3

-901-
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فيمؤرخةأنهاإذأتدمهاهي3472رقمذاتوالمخطوطة

وخلوهاوخطهاباشكالهاممتازةمخطوطةوهي(م1206هـ)602عام

والرسومالاشكالنياوالنصفيذلمثكانسواءالاخطاهمناكي

سزكينفؤادالدكتورالاستاذتفضلوقدبديعةبالوانملونةواثكالها

الهامةالمخطوطةلهذهملوقاخروبفلموابيضاسودبفلمالمعهدبامداد

الئقافةوزيرالسيدموافقةعليالحصوكفيايضاالفضلاليهويعود

بنشرها.سرايتوبقا.يىمكتبةمدبرموافقةوكلانركلا

وعمدناالمخطوطةلهذهالاصلىالنصاعتمدنافقدهناومن

والنوصلىر،الابالمخطوطاتمقارننهوالىاخطانهتصحبحالى

والنكنولوجية.الهندسبةالوجهةمنصحبحكاملنصالىذلكمن

كأطوطاتاجمل!صفهي0636توبقانيرقمالمضطوطةاما
موزعةوأصبتالفنيةلوحا!ابعضانتزعتوقد.وأدقهاالجزري

المتزعهاللوحاتهذهوم!فلم.الافرادبعضأولدىالعالممتا،ففي

عامالىالمخطوطةهذهتارتويرجع.اكحدةالولاياتفيموجودة

المخطوطةمعالنصلمقارنةاسنخدمناهاوقد،(م13ء4هـ)755

.3472رقم

نوبقاثالرتمذاتميعيهااعتمدناالتيالثالثةوالمخطوطة

ونيورسومهاأشكالهاجردةفيتقللاكاملةمخطوطةوهذه،414

المخطوطةهذهنكنولم.السابفنبنالمخطوطتنعنالنصاخطاءفلة

.لهربد!عالىمروفة

السابقتين.المخطوطبنمعالنصمقارنةنيايضااستخدتوقد

مخطوطةوهيالدراسةهذهفياستخدفاهارابعةمخطوطةوهناك

هـ891عامالىتاريخهاويعود.27غريفزالرقمذاتاكسفورد
http://www.al-maktabeh.com



المخطوطاتعنمانوعاتأخرةالمخطوطةهذهأتومع.(م1486)

الاصليالنعىفيذككانمواءاخطاءاكزانهاكاالسابقةالثلاث

آنناالا،السابقةالثلاثالم!وطاتمعبالمقارنةالاشكالفيأو

دونالدعليهااعقدالتيالاساسيةاكخةهيلاف!اابضااشخدمناها

نأكا.كليزيةالاجاللغةالىكاملاالجزريكتابترجمةفيهيل

كيرلضمنرجمتهمانيا.فااعتمداهاوهاومريخديمانمنكلا

القركأ.هذامنالاولالرجنيالالمانيةاللغةالىالجزريكعابعن

3472،3606،414المخطوطاتبممنلمانهويبدو

الآنوالمرجو.بزجمانهمقيامهمعنداليهمالمثارللباحثنمناحة

المخطوطاتأفضلكلوالمعتمدالمدققالعرئيالنص!هذايساعدان

الجزرينصوصحولالمفاهيممنكثيرونصحتفتوضيحعليةالمناص

الاجنبية.باللةاتعيهاالتعليقوجرى.رجتالتي

-3"1-
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ةي!طلالسورلهايةلتاذاتتالنا

سفئاترئم!!اوترارظ

فيسصاخريافلز

حبجا!-اعةارركبة

ذاتللنباتاتاستطلاعيحمراجراءالبحثهذافيتملقد

السوريةالجفافولهثديدةالجافةللمناطقالمتوطةالطبيةالاسنممالات

المعثبفيوجمعها،وعلميافولكارياميزاتهامنيعرفماوتسجيل

والمركرحلبامعة-ينمابالنعاوناقيمالذي!ع!فط*!"

الدوللجامعةالتاجالقاحلةوالأراضيالجافةالمناطقلدراساتالعربي

ولتوفبردقبقةبصورةعبهاالنعرفمنالباحثبنلتصممينوذك،العربية

نطاقكلزراعهاامكانيةلدرايةا،ختلفةاقجاربأجلمنبذورها

تمام!تفشلحيثللانجرافوالمعرضةالمتدهورةالمواقحيخاواسع

بشكلالجفافوشديدةالجافةالمناطقتهموبذلك،العليديةارراعة

كلائةهناكاتاطصرهذافطوجدولفد.القوميالاقنصادفيأكبر

من-اكزنشكلوهذهالأقلكلوجبالهاالباديةيتوطنطينوع

لادارةبالنمبةالانتباهيثيروالذي.لها!*ه+النباتيةالمجموعة

!!!!4!45،!6!س!المقدهوريةالضاقبيةالاطوارفيتلأ.!اغهاالانواعهذه

هذهرعيعلا)رعويةالجوانات"مبللاحيث،الباديةلنمبت

.الاحياظب)اغياالطبيةالانواع
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العربيالالهعبينماالربطاعادةايضاالبحثهذافيتموتد

لبثافضلتيكبنمبيلفياللاينيالاسممعطينباتلكلالقديم
ومقارتهاالجافةالماطقفيوالثعيآكتوباالربيالعشبىالل!الزاث

الحدثة.الاسته!الاتمع

منكبيرةلشبةالفولكلوريةالاستعمالاتانلوحظولقد

وردتالتيالمعلوماتمعكيرحدالىتتشابههذهالباديةنباتات

جديدةاستعمالاتهناكانالا،العربالعشابينكتامهاتفيعنها

وكل.والحديثةالفديمةالمراجعفيلهاذكرلالباناتواسنعمالات

الطبيةالخلائطاستعصلالذيالعريالأترباذينابيالكنديعكس

مفردنباتاستعمالالىغالبايملوناباديةسكانفانباهربنجاح

.نباورناو

طبيةحديقةانثاءالقربالمسنقليفيينمأنلأرجوواث

المسلمبةمزرعةفيانشئتاليالحديقةغرارعلىحلبجامعةني

كلالطبوانسبمالا،ال!وريةبالباديةالمتفوقةالرعويةللنبانات
وعالميا.محلياكبيربثمكليتزايدالطبيةالباتات

الاستطلاعيالحعرهذافيسجلتالتيالانواعاهماما

:!ف

-؟.6-
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الزياتيةاواللوفبةالفعبلة

لهر3"لها"له!كطله!مح!+باقالتراواللوف

الطرثونبةالفصبلة

"*سحفى+ى"ء6،""آد!ةثئوالطر

البطميةالفجلة

(ا)خضراءالحبة)الاطليابطم

مخع!كنكل4ل"ة"ز!هل4ا)كينجوكيالطم

!ل،ىـههء3،"صفال!ماق

الفباردةالفجلة

يء!!صهكل3ة!م!ء(لشفلحا)لوكلرالقاا

وصممهل.للبولمدر،مقىء

!!ا!*هطهع،5!!!

كلين.بؤكل

!ح!يكهنه!ء!ك!!

كط!ء"!ءشء!ك!!

المرا!بعضفيعلكهيستععل

.والقثورخبالفرواخاصةا

والاسهالالدزنترياضدقابض

وضدوالداح!اررمومنعالمزمن

وترحةوالبواسيرالرحمسيلان

والحلق.الفمبثراتوضدالامعاء

ومقويللبولومدرمصخ

والئللالرومانيزمضديستعمل

.والنقشراتالارجلوأوجاع
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القرنفيةالفصبلة

ول!6!!!*ى+!!94!"ملاك!!ىل!هل

كلكلحءءه8علأ3ه،!ذ"!!

ي.لهخ!!كء

ء."!لأ!ك

+"3فهةء،!،ة!ص+ء"

!.ش"،فىء

،!كلكهله!،ةء4؟ء،،43ء

الرمراميةالفصبلة

كقه!م!كرلأ33ة!!لسورينالاشناا

ول(.ههـملعهط!غ!لم)

م!ك!لهه"ولءلعهـغ!!العجرم

3!برللىبمفح!3ووخمح!"مهـه(لحرضا)نلمنظوا

!رء+س!م"ء+ة؟ل!ل!!ا"نلنيتوا

،"له!!ة"!!*.+مثالر

يحرىوبعضهاالصابؤلينعلينحتوى

حفطي*ووكة!على

ءح!لهنحهم!*وينوالكيومار

بعضوضدللبولمدرةوتستعمل
.والسعالالحنجرةاقهابات

طم!!!هه5!ف!ءع!!

للحمثراتمقاوم،الاجهاضبحدث

والأنجلينالاناباسبنعليلاحتوانه

الامراضضدمسحوقهويتعمل

سابقاالصابونصناعةوفيالجلدبة

الدلدانلطردثمارهتستعملقدكا

المعوية.

الابق.منناثبرااقل

.ءالساكلتنائيرااتل

وضدجربالجلديةالأمراضضد

.الحيوانات

الاناكطولدغاتالجروحلعلاخ

يحتويوهو،كدخانالزكامد!و

!صضه!ه"أهمهاقلويداتعدةعلي

-؟.8-
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لطالاخير

المركبةالفصلبة

مهبطةخماثصذولهه5طه!+ه"

فلوبدانهواهم

5!ه5هـ5آة8كل!

!!ظههلة5

!*؟ه!8الثوبونعلىييحنوول!ةكك!فىطث!هكا!،الشيح

للمعدةومقوي،للديدانطاردوهو

مرضصدالاناسنعمالهويزداد
ومصر.والمغربسوريةنيالسكر

وزت"!*ه!ه،!ووعلىيحتوىصك،ن!ولالقيصومالعطري"ة"!!33

.ةمردةوما"ةاهحطبارو

ومطهرومسكنللحىخافضى!!شفى*له!3،!البابونج

والبردالمعويالاضطرابوضدبولى

.والرشوحات

.طيارزبعلييحتوىص"ءةاولضي9!ءالجثجاث

ومطمثومعرقومسكنمقىء3مز!ه!هالزملوعاةه،*ه،9ءي

.للحيوناتسامللديدانوطارد

اقه!!كه،!عللك!هه!!ارخاميةاوالعليقبةالفصبلة

للحصى.ومفتتتمسهلحه"!،ء!لى!ة"مصص5سكامونياحب

وللجنس.للمعدهمقويةح9ء3د!ء3!!!العليقيةالداوى

اتحل!هليذ!!ك!2الصليبيةالفميلة

شة.رفى!"ضح!ء!**،ضهه(لحسا)ءبالجرا
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3ة!هلا،هفى"ىة"!جلةلةا

القرجةالفصيلة

حة+ى،لـهكيح،س"لو!ماملقماواالخظل

العلندبةالفصبلة

كلى8!43!**ءالعلندي

اللبينيةاوالحلبيةالفصيلة

ىى*85!هةءانواعكلتقليلعدديوجد

الحلب

اويةالحمرالفصلية

ء؟"!كالم"!3!كل،3ءع"صالمغبرةالحمرة

!.ط!+!لكدكالاعمةالحمرة

!.ةكم"(ءيةالوبرالحمرة

الدخانبةةلي!فلا

م!ىكل3،ء!حم!!"ه3!)الدبغة(لشاهترج

ا؟ولية.لآلامواالدثدانضد

ح!آ"كاكع!ح!س!ء!س!

حالاتولعلاج،قويجدامسهل

وضد،الامعاءلهاباكلقمينة

الطمث.انحباسوضدالاستسقاء

فدينفعفانهللانطاكيوتبعا

.واللقوةالفالج

4.*!ح*40.!هط!هش!!كلبخوي

اقصباتاامرافى!!دوتمشممل

للقب.مقويةوهيوالربو

بشكلوتستعملالوريةالباديةفي

يبا.تةردرنا

!*هعط!ف،!مه!!!

واجاناياوالدزنزالاسهالضدةض؟اق

القصباتالهابضد

م!9هه!ح!فلوبدكليحنوى

وضدكاداتبذورهوتستعمل

الحىولنخفيضالمعدةاوخح

.للبولومدرالتثنغوضد
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النجببهالفصيلة

ص!ء!!7!لى"ط(النجل)الئل

السوسنيةالفصيلة

ءهح!ع!حن!ه*ح

حالاتبعضولعلاجللبولمدر

.ءممفالاتا

8،ش"ي!!ك

البرىالزعفران

العوبةالفصبلة

ح306ا!،4جءلك*،!لكمه!له

5."،!3هـههولء

له!له!33!عغ+طل!!يالبرعزار

"ل!س،"،*ىف!عـهحكالسوريارعر

*لهثن!ءمل3ء"ءكل!ىة53نعينع

3*!د،94!ث!ءق*ءالفلسطينيةالمريمية

سء3!هله.ى"3!لك!!مل!حمحم

روم!"هللمكل53،!"،*ىفللهبا

م!!3آ!ه+ى"!!!.صبرالبو

"!فىءل!ه!+كللمه!ا!+ةلجعدا

ومعرقةمقوية

طهطة!آ8!ك

.الديداظانواعلعضوضدنشطة

المعالضد

الامعاءالهاباتوضدالمعدةلاوجاع

تحتويانهاويقالالملارياوصد

السكرمرضضدصفاتعلى

ه!ةنةطهية!
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الفرنبةالفصبلة
ول!!"ءحة"له!8

الكلي،وحصياتالتشغجضدلو"!مرىءك!ا353!د*المغربئالعاقول

.قويكسهلمتهيشعملكا

البراسير.ولعلاجبضوكقاياالدزنزضدك!!ه!3!!،!!"!س،ه!6ءيخيبة()الخراليبوت

ارولادروالمعدةالهممعالامراضضدحمل7!،"لز!،!هل3ءالاجرالسوسعرق

ولئهفاءالذيفاناتتأثيرواخفاءالبول

الحاد،الثمارهغعدمحالاتمن

.المعدةترحةضدوكذلك

.اءالكثيرصمغلاستخراجول873ء!ءمل!كهور،!دءا!"+!خ!!طكقتادبيتلحم

للارباخوطاردومقىقابض!.ه!اده،"!(الثصيةالقفعاء

.تناللجوامساىه!طهل،!ه!لقمابلبهلعصفوراجلر

مر.قلوبدعلىيحنوىله!"+!لمإه*+ول9الراشكهـيه،5!فراش

(المغا!)

ط!!!ف،اك!!حالمهدبةالفصيلة

.المرعمرضلمداواةء"،ة!ح،الاظهر)خميرةالمهدة

*!،ء4"!م!"ه،ور،(الطقيشقرمة

!8!ح!فلان!ارنبهمةالفصيلة

.والروماتيزمالنقرسضدوللسعنةهء"له!حةكلء34!ظ8بخ)اللورح(العبهة

وجودالىبالاضافة

السوربة.البادبةفيالسامةملو،دة!س"ه".اائواعمنكبيرعدد
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لو+ر+!حء!!كالخبازيةالفصيلة

صرتةوكادةالجلديةالطفوحضدلوء،"ء!*ر!لكهالازهارء3الخبازيصغيرة

لتنطيئتستعملوكادةللطمثومدر

.الولادةبعدالتناسلبةالقناة

اللوزاتال!هابوضدالسعالعلاجههلا"مل!هء""3!ى*البريةالخطه.4

البوليةوالمجاريالمفانةامراضوبعض!.3ى2!!ع!ك

ه*هط!"!ط!؟!،!الذئونيةالفصيلة

مهل.!!ك،س!د!"،".الذئنون

!!ء!"!*!5!!!الخشخاشيةالفصجلة

الفصباتوامراضالسعالضد!!!،334ووعيالاحمرالشقشقيق

الصدربةالآلاموضدالبلغمولطرد

.ثرابلعملونسنعمل

ع.ءححيج5!هةدبكاسنيشفئفيئ

!،!9*!"!5!"!الربليةالفصيلة

الاسهالاتوضدالقرحاتتغليف!ط!كهه5!ل!ل!هبادار

والباسبلية.الاميببة

!5،رك8ه!!ي!،!حملالحميضيةالفصبلة

وهـكن.ومقويملين*!+!ع!وو!ح!ىف!ثكالحميض

*!!!!!ء!!!السويدبةالفصيلة

الرئةوامراضبووالرالسعالضدىة+لك8يى(ه(*!الضالالسدر

ملين.كث!ص+ع!لم*لك!ط!!م*!مهكالفلسطينيالسويد
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الثقائقيةالفصيلة

"ة"،ل!فى!كهلىالصحراوبةالبركةحبة

د!د!عئ!تمهكل"4!ىلهالمنجلية)خثينةا

الورديهالفصيلة

ى،ءي!لأ*!ر5!!3اهة4ههالوزالياللوز

!.53!ك"!عرة،لثرقيازللوا

السذايةالفصيلة

!ءلهرمله!"74ى"،"ء،ءافرلذا

الباذنجايخةالفصيلة

،7*59ضء"!هل9+!هل،ةيـهكوادكراناالنبج

ىح!!ك+ه!3،ء3!"قصداوعوسج

الطرفاويةاوالانليةبلةالفص

لو!"!!عالاقلامرباعيةالطرفاء

".ووآ3!،3!الاسديةعيةبارالطرفاء

!!ع!،كللع!ص!حه*

مخرشة

المستحلباتلعمل

("!!ل!!لك!ك!)

.العقاربلسعاتضد

لدغةوقالاتاوجاعوضدكخدر

البوليةالاضطراباتوضد،العقرب

المثانةوال!هابات

الثاروتخويوملينالثنجضد

وقد،للجنىمقوبةخصائصكل

ضدفائدتهوالىاليطارابنالهاشار

العين.بياض

واليلاناتوالدزنزياالفمابخرةضد

.والجذاموالقروحالرحمية
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ف!!ط!"3!!حالخيميةالفصيلة

دوصالجلدابيضاضضدكادات"ولولزء"جىابمبراالخلة

التوزمية.والحساسيةالجزام

ولطردالجمصيوللتثميطللعيوقملى!!.!ء8ا!تيت

الدىكي.السعالوضدالارباح

وللجنس.للمعدةمقوىارآ،،ول!!طة"له!ي!ولالعقاتل

لأ*طءه،لأ82ى!!ءالهرميةالفصيلة

وفلافويد.صابونينكلتحتويلكء!ه"ة!،3!لههةةاككاعى

الملاريا،وضدومخدرللديدانطارد!،!!"ى"،لو+!طالحرمل

والبروتوزوييريم!ابلاللن!ئها!ومقلل

الثبتلتنثميطيشعمل)ومقوجنمصي

مرضضديستعمل(كذكالاغنامفي
العينبدخانه35!وتداوئ!!منكا

لاوجاعجيدانهسيناءابنوذكر

المفاصل.

السعالوضدللجنسومقوللبولمدرفى"6ى،لوط"9"ىفدالأرضيالق!

.والسبلانالبولبةوالاضطرابات

للظهر.العصبيةللاوجاعى،!ه!478**صه!5البدرانة

العريقالباتيالطيالزاثهذافيالجثانفيجدالولا

والانسانالعلمشيلفيكئبرةوتطببقبةعلمبةمعطياتيغلسوف

.والحباة
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لعتهمكرلهةللتآلينمافيبليوفياخص!ثلببولةكا

لقدقاء)تجااعذواتحه

يـه!اض!!رمهرلفا

حدودامتدتالرسولوفاةبعدارمانمنترنمنأقلفي

وهذا.اليومالمعروفةأالعاقاراتمنقاراتثلاثالىالاسلاميةالدولة

يأيبغهلمقياسيأرقمأيمئلالانجازوصقةاعالافحبثمنالفنح

قبليشاسعةامراطورياتبنتالتيالأخرىالمئعوبمنشب

والتصرالمغولمثلالاسلامبعدأووالروموالرومانالفرسمئلالاسلام

وءيرهم.

أسبابعلىنقعفانناالظاهرةهذهأسبابتجلىحاولناوإذا

:اتانرأنجافيأهمهالكنكثبرة

والمعاملةالاسلاميالفتحاسيدنهاالتيالساميةالغاية-1

مؤرخياحدجعلتاليالمعاملةتلث،المفتوحةالشعوبلأنجاءالنبيلة

فاتحةالناريخعرفما"مفاهماترن!عثرثلاثةبعديقولالغرب

."العربمنأرحم

وممارسةالفرديةالأسلحةاستخدامفيالمسلعينبراعة-2

الأسلحةباسنخدامذلكبعدتمرسهمئم،الفنالفنونوجمبعالفروسية

سادةبعديخماجعلهممماالمفتوحةالبلادبسكانتحاكهمبعدالجماعية
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ومن.ارمانر!عمنخمسةأوترونأربعةطيلةالأسلحةاستخدام

لنونرنتبجةإلانأكألامعيمق.سلاحاستخدامفيالبراعةأنالمعلوم

اثنين:أمرين

"ء؟ط!فيهل!الفيةالناحيةمناللاحهذااستخداماجادة-أولا

شيءكلوتيوأخير،حملهوكيفيةوميزاتهخواصهمعرفةحيثمن

تصنجهأو!نعهكيفية

!لهيفعهـ"التبويةالاحيةمناللاحهذااستخدامإجادة-ثانية

استخداموكيفية،جماعيأوفرديبثمكلبهالقتالكيفيةحيثمن

خواصهاستعمالكيفيةواحدةوبرمملمة،المعركةفيبهالمسلحالصنف

التعبوية.الفوائدأكرعلىللحصولالمعركةفيالفنية

بعضيدعيماخلافكل-المسلمونالعرببرعولقد

الأسلحةصخفأتقوا،معآبالآمرين-المغرضينالغربيينالمؤرخين

والمفغروالبيضةوالجوشنالدرعمملواستخدامهاالدفاعيةالفردية

المحاربيقيعجيبترسوهو،النشابالترسحتىبلوا)خرس

علىضغطنرصةخصمهمنلهلاحتفاذا،العاديكالترسنفسهبه

وأوجههفيالخصميصبصغيرنشابمفهلينطلئالزسفيزر

فبردبه.رأسه

واستخدامهاالفرديةالمجوميةالأسلحةصناعةكذلكوأتقنوا

والفأسوالطبروالدبوسوالرمحالسيفمثلاليدويةالأسلحةمنهاسواء

مثللو!!،!ر!،الرشيقةالأسلحةأو....والوهقوالخشجر

علىوزادوا....والجلاهقاتوالقنابروالبندقبأنواعهاالقهـصي

دفاعيةأوهجومبةمنالجماعبةالأمملحةوصخاستخدام3باتقاذك

الحعاروأبراجوسلالموالحراقاتوالنفاطاتبآنواعهاالمجانيقمثل
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عرؤواإنهمبل....البارودوصناعةاليونانيةوالفاروالحسكوالستاثر

ا،خطوطذلكعلىيدلكا-(ك!"فىهض4!!،ـهالمحرقةالمرايا)

سبقهمقدأرخميدسكانوإن-الحسبمحمدبنعطاردكتبهالذي

الونافا.التاريخكتبتقولكاحربآواستخدامهالكشفهذافي

وحرب!سلمأالأسلحةاستخدامفيالراعةأنالطبييومن

كاتوإنمافقطعملىبشكلتتملاالدربةوهذه،علبههاالدربةتستلزم

الأجيالخبرةنقلتفمنالتيالكتبطريقعنأيضانظريبشكلتتم

اللاحقة.الأجيالإلىالسابقة

عامبثكلالعمكريةالثمؤونفيالربعلماءألفولقد

لنقلمخطوطاتثكلعلىالكضبلافآخاصبشكلالحربيةوالثؤون

العسكريةالتآليفهذهبعضطختموقد،الخلفالىالسلفخبرة

عربأوأجانبأجلاءعلماءيدعلىعليهاوالتعيقتحقيقهابعدوالحربية

البعضوبقي،القرنهذاسنواتمنمضىوماالماضىالقرنخلال

خمسينمنأكثرعلىموزعةمتفرقةمخطوطاتشكلعليالآخر

كوبريلي""و"صايقابوطوب"مثلخاصةأوحكوميةومكتبةمتحفأ

،اسطنبول"فيعثمانيةنور"و"صوفيةيا"آ"والثاكأحمد"و

وفمناجهولندةليدنفيومئيتها،باريسفيارطنيةالكفودار

بريطانيا،فيأوكسفوردجامعةمكتبةوالبريطانيوالمتحف،النهساني

ألمانية،فيبرلينومتحف،اسبانيافيإلاسكوريالديروميهبة

وليننغراد،إيرانفيوطهران،الهندفيرامبوررضاومكتبات

الأميريكي.الكونجرسميهبةفي،ىبل،السوفيتيالاتحادنيوطاشقند

المخطوطاتلأهمة-ثكورة-العربيةالدولجامعةتنبهتوقد

لطريقةمنهاكبيرعددتصويرلهاالتاجالمخطوطاتمعهدفقامالعرلية
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ولا-عربغبرمسلمينقبلمنمهاقسمكابةنمت-6

منهيالممايكطبقةأقإلىذلكوبعود-المملوكيالعصرفيسيما

.الألامنلكفيوالحربالسياسةبصفنيتمسككانت

ليفالت!بعضعاوينأوالمؤلفنبعفىأسماءحرنت-7

بعضوقوعسبماوهذا،المؤلفنفسمنوأخر!نسخةبين
ايضآ.هذهلاتحتناونيالفهارسفيالهفوات
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العربعندوالعسكريةالحربيةال!ليفبأهملائحة

(1)

بناللهعبدبنالحسنألفهذالدولتدبيرفيالأولآثار"-ا

بالقاهرةالحربيالمتحففيفهنسخةتوجدهـ.708سنةالعباسيمحمد

"الخلفاءتاريخ"هـامثىعليمطبوعوهو.عربي383رقمتحت

بل8مصرفيطغأنهكا،(م1886هـ)1305طبعة-للميوطي

.!1259سنةذلك

منجكللأميركتبترسالة"الجهادطبفيالاجتهاد"-2

الحافظكثيربابنالصروفعسربناسماعيلالدينعمادقبلمن

هـ،1347سنةالقاهرةفيطبتوتدهـ،744سنةالمتوفيالدمشقي

الأزهربة.والتآليفالنحثرجمعيةقيمن

مجهول-عساكرلابن"الجهادنرضإقامةفيالاجهاد"-3

.المكان

عثمانبنأحمدالدينتاجللثميئ"والرميالسبقأحكام"-4

هـ.744سنةالمتوفيالحننيالتركايخا

محمدألفه-"الناموشةوالضوابطالملوكيةالأحكام"-5

الألثرفسلطنةعهدفيالجيثىنقبالميريالعليمنكليمحمودبن

وهوهـ،778سنةهذاكتابهألف،هـ(778-764)شعباط

الخزانةفيمفهنسخةتوجد.بابآ122ضمنالقتالفنفييبحث

القاهرةمنحففيأخرىونسخة،23رقمتحتالقاهرةفيالتيمورية
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بالحربنتعلقمخطوط!خمسبنحوالىينهامنويوجدالمبهروفيلم

.(1)عامشكلالعسكريةوبالجاةخاصبشكل

خمسةمنذبدأناهاالتي،هذهالمتواضعةمحاولتاجاءتلذا

وذكروالعسكريةالحربيةالتآليفهذهأهموضبطلحصر،عامآع!ثر

اهتماملاثارةوذلك،عهامعلوماتمنجمعهيشيسروماأماكخما

الحصولوبمحاولةجهاومتاحفناالوطنيةومكتباتفاحكوماتنافيالمسؤولين

الميكروبطريقةولو-تصويرهاأوالمخطوطاتهذهمننسخعل

الأقل.علي-فيلم

الممكنمنإنهقلتإذاكثرآمغاليةأومتفائلاأكونلاولعلى

أسسلوضعمحاولةفيالمخطوطاتهذهفياراردةالمعلوماتاستثمار
عمرنافيبر!لابخاصةوحربيةعسكرية!!ن!خه*()عقيدة

كلواحدةتبقىمبادثهأنعليالحربخبراءيتفقألم؟لاولماذاهذا

فقط؟بهالنصرلربحادنخدمةالوساثطهوبنغيرماوأنالعصورمر

أحد-(دركوتزفون)الألمافيالماريشاليقلألم؟لاولماذا

حواليقبل-1815سنةالعراقكلالبريطانيالهجومدحرأبطال

كانتاليرموكمعركةفيالوليدبنخالدخفةإن"!قرننصف

.؟،أوفىولامنهاأروعالحر.يالتاريخعرفماخطة

طوطاتالمشهذهمنقسمةأننذكرأنالعلميةالأمانةبابومن

الفديم،ابنفهرستفيذكرهاجاءقدقليلبعدعناويهاسنذكرالتي

لحاجي"والففونالكتأساميعنالظنونكشف"كتابوفي

كارلالثهبرالمستهـثرقكنابفيوأخبرآ،أبضةذيلهوفيخليفة

ملحته.وفيالعر.يىالأدبتاريخعنبروكلمان

اجمز.-بترادتفب-السيهالخطوطاتمعهدعنالعادرالمصررةالخطوطاتنهرسراجع-1

.961،ةالفامر-،.حى3ص-اراج
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جاءالنيالكفبعضأنالمجالهذافينعلنأنالمهمومن

حتىوجودهامكانحعريمكنلموغيرهاالفهارسهذهفيذكرها

والمنقبينالدارسينمنالكثيربذلهاالتياورميضةالجهودرغمالآن

نأالمو"وعبهذاالمهتمينعليمعقودوالأمل،العرىالراثفي

.الفائدةوتكتملالعمليتكامل،ىوالحصرالبحثمهمةفييشاركوا

تشتركعناويشهاسنسوقالتيالمخطوطاتجمسعفانوأخيرآ

يلي:مماحصرهايمكنالتيالصفاتبعضفي

مهاالقليلوالقليلتأليفآكاتالمخطوطاتهذهأغب-1

اليونا؟بة.أوالهدبةأوالفارسيةعنترب!ةكان

والقرنالراجالتمرنبينتأفيتمقدمنهاالأكبرالقسم-2

الصيبية.الحروبفزةفيسيماولاالهجريالتاسع

السيفوصف)ط4والفنيةاكؤونعليبعضهااقتمر-3

التعبويةالواحيعلىالآخروبعضها.(عامبثكلالسلاحأوالرمحأو

ث-الرحفظ-إكماثنواالطلاخ-المسير-الجيوشتعبثة)

يسىماأوالصركةفيالجيوشترتحب-الجواشسوإذكاءاليون

بعفهابحثكا(الحصونودكوالحصارالمدافعة-المصافضرب

والفبئ-الغناثمقسمة-الجهادوأج!)وشراثعهالحربقوانينفيأيضا

معآ.ذككلفيأغلبهابحثبينما،(...الأسرىمعاملة

أهميةذاتو!ورومخططاترسومعلىبعفهااشتمل-4

فقط.بالشروحمهاقماكتفىبيخما،بالغة

الجوش-نقباء)متخصصينقبلمنمنههاكبيرقمهممكت-5
،(ألخ....ررارصفعةأينببث!اكدرالز-الرماحين-بينالسلحدار

.أخرىوفنونعلومفيكتبراعادهمينمؤلفبنقبلمنالآخروالبعض
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-705)رقمتحتالمصربةالكتبدارفيثالثةونسخة،الحربي

العاثرالبابفيي!تأنهاإذآخرهامنناقصةولكها(حربيةفنون

.لالقاهرةالعرليةالمخطوطاتمعهدفيمصور-المائةبعد

وترلضوالمداثنالحصونوفغحالحروبداب3"-6

كناب-"المالحووضعوالسراباوالطلاخالجواسبسوتوجبهالكعين

الجبارعبدالربيةألىترجمه،بابكلأزدشيربنبالفارسيةوضع

رسالةفيماذكرهجاء.المنصورجعفرأنيللخليفةوقدمهعديابن

مجهوليزاللاولكنه"العربتالحربفن"عنمونمزاللورد

.ا،كان

بنمحمدتأليفاالحرببةالتعايىفيالرصحبةالأدلة"-7

الشؤونحولالكتابهذاويدور،قبلاالمذكورمنكليمحمود

ووصبة،الحربيةبالتعبمةالأمورولاةاهنحاموضرورةالعسكرية

كثف)فيالكتا!هذاذكر.وردللأجنادووصبةالجبوشلامراء

الأصليةالنسخة0(2:136)بروكلمانوفي(75-1:الظنون

2875رقمنحتباستبولصوفياآيامكتبةفيموجودةالمخطوطمن

كتبت.سطرأ91ومسطرخهاطالمتوسالحجممنورفة46فيوتفع

والمخطوطة،الفقير)مامبنمحمدقبلمننسخيبخطالنسخةهذه

مدبربةخزائنوفي،القاهرةفيالعريةالمخطوطاتمعهدفيمصورة

رقمنحتبدمشقالقوميوالارشادالثقانةوزارةفيالقديمالتراث

.1181ف

شةالمقاريالحايبكرأبونثلمها"الحلبيةالأرجوزة"-8

برلين.متحففيكهانسخةتوجد،!921
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أحمدالشبختأليف"والجهادالغزوالىالعبادإرشاد"-9

250فييقعمخطوطوهو،الموصليالنقشبديالمعيالدينحافظ

.!1336سنةمصرفيطبع،صفحة

بنالدينلنجم"الجلجهادذكرفيالذيلاسبال)-10

تحتالمصريةالكفدارنينهنسخةتوجد-الرملىالدينخير

.1073ر
علىبنلمحمد"والزسبالشفالعملني"الأسى-11

.المكانمجهول-الحموي

شةالمتوفيالهرويبنمحمدللشيخ"اليفأسماء"-12

.المكانمجهولهـ-433

محمدالدينعزللشيخ"الدبوسصناعةفيالأسوس"-93

المصير.مجهولهـ-819سنةوالمتوفيجماعةبابنالشهيربكرأيبن

.مجهوللمؤلف"بالبالالرميفيالاشكال"-14

خلفلابن"الجيادالصاقاتوأدواتالجهادأشياء"-15

.المكانمجهول-المصري

لعلي"بالثابالرميعلمفيالسعادةلأهلالافادة"-96

الميربةالكنبدارفينسخةمنهونوجد،الحايالسعديتاسمابن

.193رقمتحت

نحربرماهرأومبندىءراملكلوالتبصبرالافادة"-97

الله،عبدبنميمونبناللهعبدتألف-"والقصيرالطويلبالسهم

ملحق)بروكلمانفيذكرهورد.للهجرةالساجالفرنرجالءن

3رتحتباستنبرلكوبريليمكتبةفيمنهنممخةتوجد-(-1:906
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ورقة159تغالمكتبةنفسفيمنهثانيةنسخةوهناك،9213

مصور-1212رقمتحتأيظكوبريليمكتبةفيسطرآ15مسطرتها

الربية.المخطوطاتمعهدني

عليتأليف"المثافيةالفصولفيالكانيةالأتوال"-18

نسخةمنهوتوجد،للهجرةالثامنالقرنأواسطفيالرسوليداوودابن

الريطاني.المنحففي

،الرجالمنيتخذأنللمليكيخبغىوماالحربتدبيرأمر"-99

القرنمنالثانيالصفخلالنرج!4تمتوقدالهنديبالهئناقتأليف

.المكانمجهول-للهجرةالثاني

يأبنمحمدالدينلعز"الفروسيةعلمفيالأمنية"-20
.المكانمجهول-(1)ـه8؟9سنةالمتوفيجماعةبالينالشهيربكر

الزردكاشأرنبغاايتتأليف"المجانيقفيالأيق"-21

وهو.!867سنةالقاهرةفيمنكلىالعلاء!!صشللامبرتدمهالذي

والسلالموالزياراتالمجانبقلآلات3رخمسمائةحواليفبهمخطوط

والموادالكيعاوبة،والقواربروالمكاحاوالجسوروارحافاتوالحضارات

علىالهجومفيذككلاستخداموكيفبة،البارودنهايتكونالني

باستبوليالناكأحمدكلكتبةفيفهنسخةهناك.والقلاعالحصون

ومسطركاسم26*18قياسصفحات109فيتقع3469رتمنحت

وهو،القاهرةفيالممرلةالكتدارفيعهاةخ!نو.سطرا-15-

.970رقمتحتالعربيةالمخطوطاتمعهدفيمصور

اتاية:الطريقةباتجاعيدنيلاديإلىالهرياتارقيمحريلمجكئ-ا

ايلاديئالةتكونشلا85؟9لةبالهيقةل!لامذ!وباتجاع62؟،6+3*-ء-م

مي-طالقابلة
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الممابقجماعةلابن"بالنئابالرميفيالأسبابأولى"-22

.المكانمجهول-ذكره

)ب(

مؤلفه-يعلملم-،الرمايةعلمفيوالهايةالبداية"-23

.المكانمجهول

عمادالوزيرتأليفمن"التاريخفيالثاميالبرق"-34

هـ.597سنةبدشقالمنوفيالأصفهافيحامدبنمحمدبنالدبن

السوفيتي.الاتحادفيليننغرادمتحففينسخةفهتوجد

والفئاببالقوسالرميفيالمراميوغايةالراميبغية"-25

عاشالذياليونافيالبكلميثيالأشرفيطيبوغاتأليف"والبندقية

نظمهالقصيدةلهثرحالمخطوطةوهذه،الأضرفالسلطانعهديخا

مسطرخهاصفحة281منتكونوهي،الرميفنفينفسهالمؤلف

صناعة--6رقمنحتسوهاجميهبةفيموجودةوهي،سطرآ11

العرية.المخطوطاتمعهدفيمصور

طيوغاتألف"السهامرمىفيالغراموغايةالمرامبغية"-26

هـ77"سنةصاجهانظمهاقصيدةوهي،أعلاهالمذكورالأمثرفي

بالببت:وتبدأبالقوسالرميفنني

والمعانيالأصولويحكمالرمايةصعةبروممنيا

مكاتبةفينهنسخةوتوجد،(2:135)بروكلمانفيذكرهورد

مصور-(هولندة)ليدننيأخر!ونسخةباسطنبولالئاكأحمد

العربية.المخطوطاتمعهدفي
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بنلاجينللأمير"بالميادينالعملفيالقاصديرتبية"-27

نسخةوتوجد،!780سنةالمتوفيالطرابلسيالحساميالذهبىاللهعبد

.(استنبول)عوفيةآيافيوأخرى،(هولندة)لبدنمكتبةفيمنه

محمدلئميخ!والطوبالقنبرةفنفيالمطلوببلوغ"-28

فنفيالقدماءالعربكتبهماأحدثمنوهو،زادةعطاحسين

مجلةنهـثرته.(م1808هـ)1223عامكانتأليفهأنإذالحرب

.49ص-الخاسىمجلدهافي"ال!ثرق"

فيكا"مابتهتحت-المؤلفمجهول-"الصحابةبنود"-29

الصحابة-بنودمن9بندلخمسينوصفوفيه،التامإلهجريالقرن

وتحوي3509رقمتحتباستنبولالفاتحمكتبةفيمفهنسخةهناك

نيمصور-سطرأ11ومسطرنهالهع2!ع"27قياسورقات8

العربية.المخطوطاتمعهد

-الرماححسنالدينلنجم"الفروسيةمعرفةفيالبنود"-30

الممرية.الكتبدارفيوثانيةبالهندرامبورا!رمكتبةفينسخةوفه

فهنسخةتوجد-المؤلفبهول"المفردةالبود"-31

منتتألفوهي3524رقمتحتبالهندرامبوررضاميهبةفي

معهدفيمصور-سطرأ95ومسطرخهاسم21*99قياس!صفحة23

.المخطوطات

)ت(

المؤلف-مجهول-"منهافسدماو!!لاحالخيلتأدب"-32

تحتباستنبولالثالثأحمدمكتهبةفيتاريخدونمننهنسخةهناك

مصور-سطرآ15مسطرنهاورقة13منتمكونوهي،3144رقم

.المخطوطاتمعهدفي
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الحروبمنالنجاةكيفيةفيالألبابأرلابتبصرة"-33

لقاءكلالمعيةوالآلاتالعددفيالاعلامأعلامونثمرالأسواءومن

للسلطاتقدمهالذيالطرسوسيمرفى!بنعليئبنلمرفى!،"الأعداء

أوكسفوردمكنبةفيمنهلسخةتوجد.الأبويىالدينصلاح

آياصويةمكتبةفيوثانية،صفحات206في462.،!*!صه!!ءلة*!

ونممخة،سم27*18!قياسورقة171في2848رقمتحتباستبول

المخطوطاتمعهدنيمصور.القاهرةفيالحريىاكجففيإضافية

بابينةفيطول!تخ،اهذاويقع.بالقاهرة

وأوصافهانعوتهواختلافوأصنافهاللاحذكر"فيالأول-

.الموض!عثيالفنيالجانبهووهذا

صكائدهاوتعبئةالحروبفيماالمصافاتضرب"فيالثاني-

المؤلف.منالتعبويالةسمهووهذا،"المطلوبولالغرفبهايبلغالتي

.فصولعدةيحويبابوكل

ي!ترفحشما-ا)عضابهذامعلوماتأغابالمؤلفأخذ

الأبرقي.الحسنأيىشيخهعن-بنفسه

قىتكاهينكلودالفرنصيالمستشرقعليهوعلئنثرهوقد

الدين.لصلاحلفةكلؤالتسليحفيرسالة)عنوان

("!س،ة8!ع4،هك!!عك!ىف!!م5!"5،!!ه!عك3هل!ةن!
ءللى!!!،غ8*4!!هىف!!9*!،-:مجلةفيوذك

"5!!*آ8"!!!خ!م"794/"948-!!كس5*آط8948.

محمدبنالدينلبدر"الجهادوجهاتالأنجادتجفيد"-34

.المكانمجهول-يو!حلاالكنانيابراهـيمبنا

محمودبناللهعبدلأبي"الجهادفيالسلاطنتحفة"-35

مجهول-للهجرةالثامنالقرنأوليخماألفهالذيالوراقالدينتاجمحمد

.المكان
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رسالةفيذكرهجاء-اللاحيلخسرو"الغزاةتحفة"-36

.العربعندالحربفنعنمونسزاللورد

الأميرتأليف"بالمادينالعملفيالمجاهدينتحفة"-37

.!\،38شةالمتوفيبالطرابلمصيالمعروفالحسامياللهعبدبنلاجين

بروكلمانوفي(1:265)الظنوذكشففيذكرهورد

الممايكمقدمالثهايىسهادرللأميرمؤلفهكتبهوقد(2:135)

الظاهربة.

باسطنبولالفاتحمكتبةفيالمخطوطهذهمننسخةتوجد

01ومسطرتهاسبم31*23قياسورقة17في3512رقممخت

مكتبةفياننيةوالنسخة.الحرب7يئلمياد:أشكالصورويخها،أسطر

هـ878سنةنسخيبخطيهالهاتمت3509رقمتحتأبشةالفاتح

الأءيرلمالحالديليالبكريالأزهريالشاهدبنأحمدقبلصت

ومسطرفهاسع30*27تياسورقة20فيونقعالسلحدارحرباش

.سطر،11

تحتاستنبولفي"لشكبغداد"مكتةفيثالئةنسخةوهناك

ورقة42فيوتةحوالأشكالبالرسومموضحةوهيئ370رقم

فيمنهرابعةنسخةوهاك.سم33!ك2ءقياسأسطر10مسطرتها

مكتوبةوهي2139رقمتحتأيضأباشنبولالئاكأحمدمكتبة

صطرتهاورقة12فيوتقعوالأشكالبالرسومهـوموضحة778سنة

مكتبةفيمنهخامسةنسخةوهناك.سم30!ك22وقياسهاأسطر10

قياسمنصفحة22فيوتقع3524رقمتحتالهندفيرامبوررضا

.سطرآ95ومسطرنهاسم26*19

قحففيوالرسومبالصورموضحةمنهسادسةنسخةوهناك

نسخةأخيرآوهاك.أوكسفوردمكتبةفيسابعةونسخة،برلين
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مصورةوهي9372رفمتحتبحبالأحمديةالمكتبةفيمنهئانة

والارشادالثقافةبوزارةالفدبمالزاثمديربةفي1991رقمفيلمكل

معهدفيميكروفيلبمعلىمصورةنسخةوتوجد.بدثىالقومي

مكتبةنسخةعننقلا902ردمتحتبالقاهرةالربيةالمخطوطات

الفاتح.

محمدللشيخ"بالنشابالرميفيالألبابأوليتحفة"-38

.المكانمجهول-الخلوتيأحمدابن

لمحمد"الحربيةالصناخسياسةقيالسلطانيةالندبيرات"-39

آيامكتبةفيمنهنسخةتوجد-سابقاالمأيهورالمعريمنكليابن

.ليننغرادفيأخرىو،سخة،82،6رقمتحتاسطنبولني!وفيا

عليالحسنلأبي"الحربيةالحيلفيالهرويةالتذكرة"-40

بابآ،رعتنربنأربعةيحويوهوطالهرويبكرأبيبنمحمدابن

الباب)الثمافيوالخصفوالاداريةبالسياسةتتعلقشهاالأولالنصف

أميرإلىمؤلفهقدمهوقد،واقعبثةبالحربيتعلق(بعدوماالعا!ثر

وردهـ.611سنةحماهملاثالمضورالملكأنهالظنكليغلبأيوبي

بروكلماقمؤلففيوكذلأث!الظنونكشف"كتابذيلفيذكره

عاطف"مكتبةفيموجودةمنهنسخةهناك.(1:879الملحق)

سنةلحواليتاريخهابعود32018رنحتاسخنبولثي"افندي

أسطر،7مسطرتهاصفحة156ضمنبابآ24فيتقعهـوهي700

ممهدوفيالقاهرةفيالمصريةالكفدارفيمصورةالنسخةوهذه

.029رقمتح!العربيةالمخطوطات

رؤ3تحتعئمانيةنوريمكتبةفيمنهئانيةنسخةوهاك-

مم14،*2.ءقياسالنسخيبالخطورقة60فيوبخع2298

الصقحة.نيأسطر7خهاومسطرمم80*130مهاالمكتوبوالاطار
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تح!باشنبولصوفياآيامكتبةفيثالئةنسخةوهاك-

ورقة65وتحوي!875سةالنسخيبالخطكتبت2857رقم

مم120*185مهاا،كتوبةوالمساحةم180*260قياسمن

.زادةشيخأحمدوبخطالصفحةفيأسطر7بمسطرة

مدينةفيآغايوسفمكتبةفيمنهرابعةنسخةوهاك-

.ه".9رقمغت(تركية)قونيا

:عنواننحتتومينسورديلجانينعل!وعلقتنشرته

"،،عط60هـاذس!!ه4لههطكالأهـ5لو.+!*!ىف8!ى!ض!ى!!ص!طذ4!،.-!ة،،!حق!للع!

*،!،*84م!هفى!ك!؟لهح""ه"ع*+آآ-!ه!!ك!،،"96"/"962-!!"!"629.

نسخةتوجد-مجهوللمؤلف"والتباطيلا!اريح"-41

.7260رقم!غالأزهريةالجامعةمكنبةفيورقة010كلمنه

الماورديالحسنأىللشيزالظفر"وتعجيلالفصرتسهيل"-42

450سنةوالمتوفيالمعروف"السلطايةالأحكالمم"كتابصاحب

.المخطوطكلبعزلمهـ-

كانتوكيفالأساورةوآدابالحروبتعبية"-43

ترجم-جوربهرامالفارسيتألف"الثغورالأربعةتوليالفرسملوك

.المكانمجهول-العربيةإلى

السعديقاسمبنلعلي"السهامرميفيوالاعلامالتعلم-44

.المكانمجهول-الشركسيبرسبايالأميرإلىقدمهوقدالحاي

مؤلفهيعلملم-"الحروبندبيرفيالكروبتفريج"-45

كتبه-الرضيديمحهدبنمحمداللهعبدأبوأنهالثلنكليغبولكن

،هـ(808-801)برقوقبننرجالناعرللملثليقدمهصاحبه
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ومسطرتهاسم27!ك؟8قباسمنورقة152فيبابآ20الكتابويضم

رقمتحتباستنبولالفاتحمكتبةفيالموجودةنسختهحبأسطر9

.903رقمتحتالمخطوطاتمعهدفيمصورةوهى،1702

باريسفيالوطنيةالمكتبةفينهأخرىنسخةوجوديحتمل

.1702رفمغت

عليالديننورتأليف"الجهادفضلفيالجهادتوطئة"-46

!وفيا.ياآمكتبةلامنهنسخةوتوجد،المكي

(ث)

تأليف"والرميبالفروسيةة!اخمذاهبثلالة"-47

وتوجد،البريطافيالمتحففيالأصليةنسخته.الخوارزميجمئمار

.26340رقمغتالقاهرةجامعةمكتبةفيمصورةنسخةمنه

(ج)

وبعودالدينرشيدخوجةتألبف"النواريخجامع"-48

لدراسةاللازمةالوثائقفيهوتوجد،للميلادعثمرالراجللقرنتاريخه

المخطوطهذامننسخعدةتوجد.المغولعصرفيوالسلاحالملابس

مكتبةفيوآخر،بلندنالملكية-الآسيويةالجمعيةمكشبةفي"حداها

.استنبولفي"يرايقابوطوب"مكتبةفيوأثان،ادنبرةجامعة

البيرونيالعالمألفهالذي"الجواهرمعرفةفيالجماهر"-49

مكتةفيالمخطوطهذامننسخةوتوجد،للهجرةالخاصالقرنفي

المسشرقنشره.2047رنمتحتاستنبولفيسايقابوطوب

."العثمانيةالمعارفدائرة"جمعيةمطبعةفيكرانكوفربنز
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مجهول-مباركبنسعدانبنمحمدبنلابراهـيم"الجند"-50

.المكانمجهول-مباركبنالذلعبد"الجهاد"-51

تأليف"الحربيةالآدابوفنونوالفروسيةالجهاد"-52

منيتألفوهوهـ،770سنةاليونانيالبكلميشيالألهثرفيطيبوغا

واللبالفارسوأسلحةالخيلركوبفيويبحث!فحة214

رقمتحتالمصريةالكتبدارفينهنسخةتوجد-والرمحبالسيف

.276رقمتحتالربيةالمخطوطاتمعهدفيمموروهو،214

(ح)

وتوجد،سهلبنالعلاءسعيدلأبي"الحراقات"-3ء

.طهرانلاالرطنيةالكتبدارفيفهنسخة

الأكبرعبدبنيزيدبنمحمدللمبرد"الحروب"-54

.المكانمجهولهـ-285شةالمتوفيعميرابن

بايعمؤلفهالىكاهنكلودالمستثرقأشاركتاب-55

كتابهفيهذيلابناسمهذكرالذيحزامابنأنه-ونعتقد"!ءف!

المذكورطوالمخطو،134عى-"الشجعانوشعارالفرسانحلية"

.2824رقمتحتباري!فيالوطيةا،كتبةفيموجود

الرحمنعبدتأليف"المثجعانوشعارالفرسادحلية"-56

الفرن!يالقنصلالمغربفيمصورآطبعه،الأندلسيهذيلابن

السادسالجزءفيحسنالغنيعبدمحمدعليهوعلقحقفهكا،بىسييه

.1951شةالقاهرةفيالمعارفدارطبع-الربذخائرمجموعةمن
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كتبهالذيالشعرانيالهرئميتأليف"الجل"كتاب-7ء

مقالتين:فيوجعلهالمأمونأماسياللخيفة

،فصولعدةفيالأولالجزءججزاءثلاثةالأولىالمقالة-

بابآ.24فيالثالثوالجزء،أبوابسبعةفيالثانيالجزهتم

بابا.وعشرونوخمسةفصلانئلاؤرستةالثانيةوالمقالة-

"الدروبوحفظالمدائنوتخالحروبفيالحيل"-58

سلطنةفيالجيوشنقصالثمميالاعريمنكليبنمحمدتألف

يقول،مؤلفاتعدةلهعددناأنبقوالذي،لشعبانالأئرف

فيتبحثبابآوثلاثينتهمعةيغوهواليونانيةعنترجمهإنهمؤلفه

وعملمخادعتهوكيفيةالعدومنوالاحزاسومكائدهاالحربانواع

ذكره.والأشكالالرسومفيموضحذللثوكلوالأسلحةالآلات

الثا!أحمدمكتةفيمنهنسخةوهناك(2:136)بروكلمان

ورتة135هـفي757سنةكتالهاتمت3469رقمتحتباستنبول

نسخناننوجدكا،سطرأ19ومسطرنهاسم36كر18قياسمن

وأخرى،3087و3086رتيتح!صوفياياآخزانةفينهأخريان

المخطوطاتمعهدفيمصوروهو،3499رتحتليدنلاأيضا

.672رقمتحتالوبية

القلاعوحصارالسلاحوآلاتوالحروبالحيل"-9ء

لمؤلف"البارودوعملباث!نلابوارميبالسيفالضربوصنعة

تخةوتوجد،!622لسنةالمخطوطهذاتاريخيعود.مجهول

.9آرقمتحت(هولاندة)ليدنفينه

الهريمي-القسمبنللخليل،الحروبفيوالمكائدالحيل"-60

.المكانمجهول
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)خ(

السلطانالىقدمهمجهوللمؤلف"اللاحخزانة"-69

نسخةوتوجدهـ،840سنةشاومظفربنثاومحمدبنشاوأحمد

ورقة41وتضمأدب2796رقمقىتآصريةاالكفدارفيمنه

.المخطوطاتمعهدفيمصور-1سطر11مسطرخها

(د)

إلها،وماوالمكايدوالحيلوالمنجنيقاتالدبابات"-62

.مجهوللمؤلف

)ذ(

وهوالأبرقيالحسنأبيللمثيخ"الحربآلةذكر"-63

سبقتالذي"الألبابأربابتبصرة"ألفالذيالطرع!وييأ!شاذ

إليه-الاشارة

)ر(

-اكازبايوسفبناحمدتأليف"افيترسالة"-64

-العربعندالحربفنفيمونستراللوردرسالةفيذكرهاورد

مكان!.لايعرف

مجهول-حمزةبنعمارةتأليف"الجيث!رسالة"-65

.المكاق

-مجهوللمؤلف"الحربدابواالجهادفيرسالة"-66

بحلب.الحجارمكتبةفينهنسخةتوجد
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ا!!اعيلالدبنعمادتأليف"بالبندقالرميفيرسالة"-67

هـ،744سنةالمتوفيالدشقيالحافظكايربابنالمعروفعرلن

.774رقبمتحتالربيةالمخطوطاتمعهدفيمنهنسخةتوجد

بنمحمدتآلف"الجفدبةصناعةفيالمرصةالرسالة"-68

مؤلفاتعدةفياسمهذكرالذي!فيالجيشنقيبتكلمحمود

الرسمبة"الأدلة"الأخرىمخطوطتهفيالمخطوطةهذهذكرورد.سابقة

وجودها.مكانرغحمرمنن3نتهلمولكننا

للامام"الجيادبالصافناتيتعلقفيماالمدادرشحات"-69

ا،كتبةفيمفهنسخةتوجدهـ.1097سنةالمتوفيالحايالنجثيمحمد

هـ1118سنةنسخهاتم(حدبث)365رقمتحتبحلبالأحمدية

مديريةفيمصورةوهي،س!رآ23مسطرتهاورقة82منوتتكوغا

بدمشق.والارشادافتافةبوزارةالقدبماثالز

سنةالمتوفيخلفبنمحمدبكرأىتأليف"الرمي"-70

هـ.306

تهمتجودربهرامالفارصيالملكتأليف"الرمي"-71

.المكانمجهول-للهجرةالثانيالقرنخلالالربيةإلىترجمنه

هـ،800سنةكتبهمجهوللمؤلف"القوسرمي"-72

نسخةوتوجدوالنشاببالقوسالرميتعالحولصفحة13،يحوي

.بالفآهرةالمصربةالكتبدارفيمنه

(ز)

يس()

العياضي.مسعودبنمحمدالنمرلأي،والرميالسباق"-73
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مجهول-أحمدبنمحمدالمفيدلابن"والرميالسبق"-74

.نآكاا

الممروفمحمدبنسليمانموسىلأيى"والنضالالبق"-75

.المكانمجهولهـ-530سنةوالمترفيالنحويالحامضم*اب

أحمدجعفرلأئي"الجهادفضلفيالرشادسيل"-76

القاضي،الغرناطيالحسنبنابراهمبنمحمدبنالزبيربنابراهمابن

.المكأنمجهولهـ-708سنةاذوفيالمالكي

"والحربالفروشةأمرفيالفنونوجامعالمخزونالسر"-77

.بالرماحالمشهورالأيثرفياللهعبدبنبكتوتبنمحمدالدينبدرللأمير

.\؟28رقمتحتباريص!فيالوطنيةالكتبدارفيمفهنسخةتوجد

محمودبنلمحمد"الجودترتيبفيالمحمودالسي"-78

يعودمتأخركتاب-العنا.يىبابنالشهيرالحنفيالجزائريحسينابن

محمدبخطنسخةنه.وجد.(م1826هـ)1242لسنةتأليفهتاريخب

سطر(24ومسطرتهاسم23*17تياس!صفحة1.آفي-الثربي

117نيتقعثانيةنسخةومخه،678رتمتحتسوهاجكلكتبةفي

نيمصور-22868رقمتحتالأزهريةالجامعة!كنبةنيصفحة

.المخطوطاتمعهد

الدينزينتأليف"ابخودنظامنيالمحمودالسعي"-79

176فيفهنسخةهاك.الفاكهيعليبناحمدبنالقادرعبد

.42799رقمتحتالأزهريةالجامعةم!تبةفيصةحة

العجلي.ى!بعبنالقاسمدلفأيتأليف"اللاح"-80

.المكانمجهول-للأصصي(السلاح"-81
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الدبنشهابنأليف"المما،ثندبيرفيا،الاثسلوك"-82

وماالحربعنمهمافصلايحوي-مطبوع-الربغأبيبند!حأ

به.بتعلىت

السيوطيالدينجلالتأليف"الرماحأخبارفيالسماح"-83

نحتالمصريةالكتبدارفيمخهنسخةنوجد.!999سنةالمنوفي

سم25!ك17قياسصفحة16منوتتكونحديث-31517ر

الرببة.المخطوطاتمعهدفيمصور-سطر(95ومسطرتها

-مجهوللمؤلف"الفروسيةتعليمفيوالأميةالسؤال"-84

المتحفمكتبةياأخرئونسخةالمعريةالكتبدارفينسخةمنهتوجد

.بالقاهرةالحربي

رسالة"وأجناسهاالعربعندكاتالتيالسيوف"-85

نسخةتوجد.للهجرةالراجالقرنخلالكاالكنديالعيسوفكتها

نسخةتوجدكا،طهعههـ72رقمتحت(هولدة)ليدنفيعها

.باستنبولصوفياآيامكتبةفيشهاأخرئ

عيهاوعلةءزكيالرحمنعبدالدكتورالبهباشينثمرها

الثاني-الجزء-؟المجلدع-القاهرةجامعة-الآدابكليةمجلةفي

.1952ديسمبر

مجصل-السجسضانيحاتملأى"والرماحاديموف"-86
.المكان

)ضأ

الحسنبنمحمدتأليف"الكبيرالسيركتابشرح"-87

صلاحالدكتورحققه.السرخسيئحمد1بنعمدإملاء-الشيباني

-؟39-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نيالكتابهذاوببحث،1957سنةالقاهرةفيوطغالمنجدالدبن

الاسلامية.الشريعةحسبالدوليوالقانونالحربقوانين

الأشرلاطيبوغالفتم-"المراموغابةاراميمنيةشرح"-88

الرامي،منية"شظومته!ثرحفيهتفاولوقد،الونانيالبكلصشي

الرمي.وفضلالأقواسوأوعافبالثابالرميفيوضعهاالتي

نروشة،802رقمتحتبحلبالرضائيةالعثمانيةالمكتبةفينسخته

سنةالنلوانيالرحيمعبدبنمحمدتخهاورتة73من"تكونوهي

مديريةخزانةفي162فرقمميكرويخلمعلىوصورهـ.805

بدشق.القوميوالارشادالثقافةوزارةفيالقدبمالزاث

(!ف--علىض-ص)
(ع)

ا)طيبأبيللشيئ"والهجرةةداه!ثلاوالغزوفيالعبرة"-89

.المكاقمجهول-القنوجيحسنابنصديق

الحربلات%اللهسبيلفيللمجاهدينوالمناعالعز"-90

محمودبنغانمبنأحمدبنابراهـيمالرئيسبالاعجميةألفه"والمداخ

بنقاسمبنأحمدبالعربيةوترجمه،بالرياشالثمهيرالأندلسي

مراكث!،سلاطينترجمانالأندلسيالحجريالفقيهابنقاسبمبنأحمد

والخراثطوالأشكالالصوربعضو!ريبابآ50يمرتوهو

الحربية.

فينقعالمغرليبالخطنهنسخةوتوجدبروكلمانفيورد

منهنسخةوتوجد(2:466)بروكلمانفيذكرهوردورقة130

مختلفةص!رةذاتورقة130فيتقعالمغربيبالخطمكتوبة

نحتالمصربةالكنببدارالنبموريةالخزانةهـفي1198تاربخوتحمل

ال!ربية.المخطوطاتمعهدفيمصورأنهكانروسية86رقم
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مجصل-شاكرابنتاليف"الحربيةالآلاتعلم"-91

مؤلفه-بذكرلم-!الحربوآلاتالفروسيةعلم"-92

.7260رقمتحتالأزهريةالجامعةبمكتبةصفحة137فيمخطوطةنه

صابربنيعقوبالمجاهدتأليف"المسالكعمدة!-93

فيهعالجصاحبهإن"بمفيقولعنهخلكانابنويحدثنا،المنجنيقي

وتثييدالحصونعليوالاستيلاءكالتعثةالحربنواحيمنناخيةكل

.االقلاع

المؤلف"الحروبفيوالزراقاتوالنفطبالنارالعمل"-94

.مجهول

ابنللامام"والسيرالمغازيفنونفيالأثرعفوان"-95

ونثرهطبعهتم-المصريةالكتبدارفيمنهنسخةتوجد-الاسشد

.(!1356)1937سنةالفاهرةفي"القدسمكتبة"قبلمن

يعلمأ-"والأجنادالأمراءمنالجهادأهلعيون"-96

الدموشيمحمدهـبخط893سنةكتابهاتمتمنهنسخةتوجد-مؤلفه

89تضموهي1951رقمتحصباستبولالثالثاحمدمكتبةني

معهدفيمصور-سطرآ19ومسطرتهاسم28!ك19بقياسورقة

.المخطوطات

بلمملم-"الحروبفيإليهنحتاجوماالنفطعيارات"-97

احمدمكتبةهـفي774سنةتاربخنحملمنهنسخةهناك-مؤلفه

62*18بقياسورقة41تخعوهي33469ر!نمتباستنبولالناك

العربية.المخطوطاتمعهدنيمصور-سطرآ12ومسطرقهاسم

-941-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قنببةبنمسلمبناللهعبدمحمدلأئي"الأنجارعيون"-98

الحربفئعنخاع!فصلانهالآولالقسيمفيوبحوي.الدبنوري

.م1925سنةالقاهرةفيطبعهم-الربعنددابهوآوعلومه

(غ)

محمدتأليف"بالبنودوالعملالعلمفيالمقصودغابة"-99

دارفيمنهنخةتوجدهـ-780شةالمتوفيالحساميلاجينابن

.2827رقمتحتباريىفيارطنيةالكتب

وصفةالثجاعةبيانفيالوا!حةالخصائصغرر"-900

مجهول-الوطواطبحيبنابراهمبنمحمدللشيخ"وخيارهمالأبطال

.المكان

جلالتأليف"بالثابالرميفيالأنشابغرس"-101

وردهـ-911شةالمتوفيالسبوطيبكرأ.يىابنالرحمنعبدالدين

نسخةتوجد.(1:192وملسق2:154)بروكلمانفيذكره

نسخهاوقد32425رنحتاسننبولفيالثاكأحمدمكتبةفينه

العربيةالمخطوطاتمعهدفيمصور-قايتايللسلطانمغلبايالمملوك

.1056رقمتحت

تآليفمن"والنثابالرمحمعرفةفيالطلابغفية"-102

هـ797شةالمتوفياليونانيالبكلميثض!الأشرفيطيبوغاالديرتعلاه

المخطوطةهذهذكرورد.سابقأمؤلفاتعدةبسياقاسمهوردوالذي

الثاكأحمد!كتبةفينهنسخةوتوجد(2:125)بروكلمانئي

بنمحمدكتهاالأخيرةاكخةوهذه،2608رقمتحتباشنبول

بقياس!ورقة195ئيهـوتقع860سنةمنهاونرغالأنصاريعلي
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دارنيمنهأخرىنسخةتوجدكا،سطر(93ومسطرتها28*19

-بالفاهرةالمصريةالكتبدارفيوثالئةباريي!فيالوطفبةاكتبا

العربية.المخطوطاتمعهدفيمصور

(ق)

-"وعلاماتهاورسومهاوصفاتهاونعهاالسيوفنراسات"-؟.3

الثاك)القرتمعدمعصرفيالعربيةالىبرجم،الهنديباجهرتأليف

-السيوفعنرسالتهفيالكنديمنهواشفاد،(الأغلبعلىللهجرة

.المكانمجهول

نسخةوفي"اللهشيلفيالجهادبرسمالفروسية"-904

"العبادمنللمجاهديناللهأعدوماالجهادبرسمالفروسية"أخرى

بكتوتحسن:اثنينمنواحدأنهالظنعلىيغلبولكنمجهوللمؤلف

لاصتبنمحمدأوللميلادعشرالئاكالقرنفيعاشالذيالرماح

بروكلمانذكره.التاليالقرنفيعاشالذيالطرابلحيالحسامي

والحربالركوبفطباب!52علىيحقويوهو(10905الملحق)

المنسب.وضرببالداخلالدايروضربالأبطالوملاقاة

1372رقمتحتبحلبالأحمديةالمكتبةفيفهنسخةهاك

ومسطرخهاسم30!ك20فياسورقة55منتكونوهيفروسية

العربية،المخطوطاتمعهدفيمصورةالنسخةوهذه،سطرآ؟1

والارشادالثقافةوزارةفيالقديمالتراثمديريةفيمصورةأنهاكا

.1191فرقمنحتبدشقالقوكط

تحتباريسفيالوطةالكفدارفيثانيةنسخةوهاك

رقمتحتباشنبولعثانيةنورمكتةفيثالثةونسخة،988رقم

،(سطرآ11مسطرضهاورقة35هـضمن800شةنسخت)2294

-143-
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82)3524رقمتحتالهنديخبرامبوررضامكتبةفيرابعةونسخة

خامسةونسخة،(سطرآ15وسطركادم26!ك18قياسمنورقة

13*24تجاسورقة49)33512رغتباسننبولالفانحمكتبةفي

الثاكأحمدمكنبةفيسادسةونسخة،(أسطر10ومسطرتهاسم

وسطرخها30*24قياسورقة34)2129رقمتحتباستنبول

.(أسطر10

بناللهعبدالامامألفهالذي"المحمديةالفرولية"-105

حققهوقدهـ،751شةالجوزيةقيمبابنالثمهيربكرأبيبنمحمد

.م1941شةالمصريةالكفدارفيطبعهوتمالحسينيالعطارعزةالشد

-"والتبطيلاتوالضربوالطعنوالحربالفروسية"-106

رقمتحتباستنبرلالفاتحمكتبةفيفهنسخةتوجد-مؤلفهيعلملم

البكريالأزهريالثاهدبنأحمدقبلمننسخهاتموتد3509

.المخطوطاتمعهدفيمصورهـ-878سنةالديلي

حسنالديننجمتأليف"الحربيةوالمناعبالفروسية"-107

توجد.للميلادعثرالثالثالقرنخلالعاشالذيالرماحالأحدب

وهيتاريخ-50!رتحتالريفالمكيالحرممكتبةفينهنسخة

وهيأسطر9ومسطرنهاسم22*16قياسمنورقة220فيتقع

دارفينهأخرىنسخةتوجدكا.المخطوطاتمعهدفيمصورة

.2825رقمتحتباربسفيالوطنيةالكتب

عبدبنمحمدبنالدينشرفتأليف"الخيلفضل"-108

أبيبنعمرتخه-(705-613)الدمياطيخلفبنا،ؤمن

فيذكرهوردهـ-689سنةالأنصارياللهعبدبنمحمدبنبكر

المكتبةفيمنهنسخةتوجد-(2:79)وملحقه(2:74)بروكلمان

-944-
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نهامسطرورقة145منمكونةفروسية809رقمنحتبحبالرضائية

والارشادالمافةبوزارةالقديمالزاثمديريةفيمصور-صطر(15

دمثق.نيالفوى

الوربجيمصطفىتأليف"العربيةالقوس"فضل-؟.9

.المكانمجهول-!0141سنةكتبهالذيالفرحاتي

الذيالقاهريالعل!منكليبنلمحعد"الحربفن"-110

الذي-المؤلففيهوبتحدث،أخرىمؤلفاتعدةفيذكرهورد

الصناخسياسةعن-شعبانالأشرفال!لطانعهدفيللجيضءنفيبأكان

.المكانمجهول-الحرلية

عبدبنعليتأليف"الخيلبفضائلالميلفوائد"-191

ملحق)بروكلهانفيذكرهورد-المكيالطبريالحسينيالقادر

مكتبةفيمنهتخةتوجد.مقاصدئمانبةالىمقسموهو(2:1036

ورتة33منتتكونوهي4131رقمتحتباستنبولعثمانيةنور

.المخطوطاتمعهدنيمصور.سطر(15ومسطرنهاسم19*14بقياس

(ق)

محمدبنسهلحاتمىي.أل"والنبالوالسهامالقسي"-؟12

.المكانيمول-السجستاني

-مجهرللمؤلف"بالحربالعدولارهابمبتدعةقطع"-113

اثالثاأحمدمكتبةهـيا774لسنةكتاتجهاتاريخيعودنهنسخةتوجد

62!ك18بقباسورقة13منتمكونوهى3469رقمتحتباسننبول

.المخطوطاتمعهدفيمصور-سطرآ13ومسطرتهاسم

يعرفلم-!بالسهامالر!يفضلفيالنامالقول"-114

مؤلفه.

-؟45-
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مجهوك-البصريالمثئبنعرعبيدةلأبي"القوس"-115

عندالحربفنمونسر"عناللوردرسالةفيذكرهورد-المكان

.1964سنةبهلانيهيثمالسيدترجمهاالتي"العرب

الخزرجي-أوسبنسعبديدبزلأبي"سوالرالفوس"-169

.المكانمجهول

الأعبهانياسحاقبنمحمدالديننظامتأليف"القوسية"-117

.المكانمجهول

(!!

للأمر"والخاعةالفروسيةعلمفيالصناعةكامل"-؟18

-بالرماحالشهيرالأشرفياللهعبدبنبكتوتبنمحمدالدينبدر

البريطاني.المتحفنيمنهنسخةتوجد

المحاربين،وأحكامالجزيةوكتابالجهادتيب"-119

.مطبوع-للطبري

موجود-مجهولالمؤلف"بالنثابالرمايةمحماب"-120

وهوب1201رقمتحتالاسكندريةبلدبةمكتبةفيمجموعةضمن

مصور-سطرآ1؟ومسطرتهسم33!ك21بفباسصفحة140فييغ

.المخطوطاتمعهدي

ومابالرمحاللعبونرتيبوالجهادالغزوفيكناب"-131

نسخةوتوجد،بند،72!منمبوبوهو،مجهوللمؤلف"بهيتعلق

تحتبالهندرامبوررضامكتبةفيالسيفيبرديكالمملوكبخطفه

ومسطرتهاسم36كر19قياس4!فص46فيتقعوهي،3504رقم

.المخطوطاتمعهدفيمصور-سطرأ15

-946-
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الفربعلموفيوالجهادالخيلصرفةفيتيب"-122

ويغ،مؤلفهيعلملم"الفرسانآلاتمنبذلكبتعلقومابالصوالجة
تحتباشنبولالثاكأحهدمكتبةفينسخةمنهتوجد.أجزاءعدة

مخنلفة-بمسطرةسم34!ك22قياسورتة944وتغ2066رقم

.المخطوطاتمعهدفيمصور

عمادألفه/االحروبمعرفةفيالكروبكشف"-123

للملكوقدمه!759سنةالممرياليوسنيمحمدبنث!رمالدين

نسخةتوجد.أبوابعشرةإلىمؤلفهقسمهوقد،-فتالظاهر

الحربيالقاهرةمتحففيأخرىونسخةالمصريةالكتبدارفينه

.عري106رقمغت

العملوآدابالسلاحوأنواعالفروسيةفيا)كمال"-124

نسخةهناك.المؤلفمجهول-"والرماحالشوفوصفاتبذك

قانصوهالنصرآبياللطانلصالحأزبكبنجامالمملوككتهامنه

،3513رقمغتباستنبولالفاتحمكتبةفيموجودةوهي،الغوري

أسطر-9مسطرخهاسم28*19تجاس!ورقات108فيتقعوهي

.المخطوطاتمعهديمصور

ال(

اسماعيلبناللهعبدأبوتأليف"بالبندقاللعب"-125

سنةالمتوفيالظاميةمعيدالبقالبابنالصروفالبغدادياللهعبيدابن

.ا!كانمجهوليزاللاطالمخطوهـ-588

(م)

الأفرقيالتمييتمامبنأحعدالعرفىي.أل،المجن"-136

هـ.333سنةالمتوني

-؟47-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


محمدتاليف"انشابرميفيالمحررالمضصر"-127

بروكلمانفيذكرهورد.للهجرةالاسعالفرنفيالمتونيالصغبرعلىابن

تحتباستنبولالناكأحهدمكتبةفيمنهنسخةهناك.(2:136)

ورتة12ونقعبابآ22تفمهـوهي822سنةكناتهاتمت32620ر

.بالقاهرةيةاليرالمزطوطاتمعهدفيمصور-أمطر23تهامسطر

الئعراتيالهرتميتأليف"الحروبسياسةفيمختصر"-128

فصولعدةيحويبابوكلباب!أربعينمنمؤلف-المأمونصاص

مكتبةفيتوجدالاصليةالنسخة.مسائلعدةفييبحثفصلوكل

ورتة57وتفمالسعديغزيبنأحمدبخطباستنبولكوبريلي

سطر(11مسطر!اسم2"*15قياسمن(عفحة914)

الاجالمخطوطاتمعهدفيمصوروالمخطوط.الواحدةالصفحةني

.844رقمنحتالعربيةالدوللجامعة

توجد،مجهوللمؤلف"الفنونلأربابالمخزون"-129

.1128رقمتحت!باربفيالوطنيةالكفدارفينسخةمنه

يذكرلم-"الحربيةوالحيلةالفروسيةفنفيمدخل"-130

فيبنا.فيالموجودةالعربيةالكتدليلفيذكرهورد-مؤلفه

ورد،الحسيبمحمدبنلعطارد"المحرقةالمراياآ-131

-(253:؟الملحق)بروكلمانوفي"المؤلفينأسعاءكشفنيذكره

.المكانمجصل

محمدالدينلعز"الجهادآلاتفيالأجنادمست!د"-132

.المكانمجهولهـ-819سنةالمتوفيجماعةابنبكرأيابن

والحروبوالشجاعةالحروبتمرةنيالمسنظرف133-8

.المكانمجهول-الابش!ىالدينضهابللثبخ"وتدبرها
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الدبنلمحي"العمثاقمصارعإلىالأ!ثواقمثارع"-134

نكاهة"بعنوانعليهتعليقويوجد،الدشقيابراهـبمبناحمد

فيالدشقيمخطوطنسخةوتوجد،"الأشواقمئارعفيالأذواق

.86رقمنحتالمصريةالكفدار

لمؤلف"الحسامضربمعرفةفيالكلاممصباح"-135

مكانه.يعرثأ0مجهول

توجد-مجهوللمؤلف"الممهمرميعلممعرفة"-136

.القاهرةفيالحريالمتحفمكتبةفيمنهنسخة

نوجد،!951سنةالمنوفيامحاقلابناالمغازي"-137

.31140رتحتاسطبولفيكوبريلي!كتبةفينسخةمنه

منكليبنلمحمد"الحربأهللورودالعذبافهل"-138

.المكانمجهول-الممري

(ن)

التراليبنلأحمد"والجهادالمهادنةنيالاجتههادتجة"-139

.805رقمتحتالمصريةالكتدارفينسخةونه-الأندلسيالفاسي

المخطوطاتمعهدفيمصرر-مجهوللمؤلف"النعبيةنظم"-014

.946رفمنحت

للس!عودي-،والعساكرالمما"ثندبيرفيالجواهرظيم"-(41
مكانه.يعرفلا

القاضينأيف"الفروسيةصناعةفيالمسكيةالنفحات،-142

مكتبةفيالمخطوطةمننسخةنوجد-الحمويمحمودبنحمد1

وطبعهحققه.ورقة45وتفم7272رقمتحتالأزهريةالجامعة

.م؟959سنةبغدادفيالمثنىمكنبةلعالحالقرغوليالسنارعبدالسيد

-149-
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الفروسية"أعماكتعلمنيوالأمنيةالسؤالنهاية"-143

،الرماحالدينبنجمالشهيرالحنفياسماعيلبنعيهمىبنمحمدتألف

وتوجد،(2:136)بروكلصاتذكره-الظاهرالملكخازندار

رقمتحتباستنبولالثالثأحمدءكتبةفيالمخطوطهذات،!نسخة

هـ،775سنةدمهمثقفيالمصريد!"آيدعلىكتابهاتمتوقد،2651

مف4ثاقنسخةوتوجد.سطرآ17مسطرتهاعةحة336فيوتقع

ثالثةنسخةترجدكا،ءىف!!؟263،رقمتحتالبريطانيالمتحففي

أخرىونسخة.فتو"26آرمختبالقاهرةالمصريةالكفدارفي

اقحفمكبةياوآخرى263383ةرتحتالقاهرةجامعةسدتبةفي

العربية.ا،خطوطاتمعهدفيمحور-بالقاهرةالحرئي

.المكانمجهول-اليونينيلحسن"الرمابةفيالهاية"-؟44

(5)

تأليفس"والمراميالأغراضإلىالراميهداية"-145

فنونعنويتحدثالسنجاريالحنفيعيونبنمحمدبنالحسن

ذكره.وخاتمةباب!وأربعينوثمانيةمقدمةويفم،بالقوسالرمي

كتهانفسهالمؤلفبخطفهنسخةهناك.(2:136)بروكلعان

تفموهي،محمدالظاهرالملكإلىهـوتدمها85.هشةالقاهرةفي

محفوظةوهي،سطرآ13ومسطرتهاسم27!ك19بقيامىورقة97

فيمصور-2305رتمتحتباسطنبولالثالثأحمد!كتبةفيالآن

.؟.56فرقمتحتالعربيةالمخطوطاتمعهد

العباسأيتأليف"المراميطربقإلىالراميهداية"-146

البندقرماةعلىالحاكماللهحرزبنسبطاحمدابنابراهـيمبنأحمد

قياسورقة؟27هـفي1080سنةكتبتنهنسخةهناك.بدثق
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الكتبدارفيمرجودةوهيسطرأ17ومسطرتهاسم30*20

المخطوطاتمعهديامصور-حريةفنون76رقمتحتالمعربة

العرببة.

)و(

بنالرحمنعبدنأليف"الرميعلمفيالواضح"--147

موجود.(906ملحئ)بروكلمانفيذكرهورد-الطريأحمد

مكتبةفيالموضوعنفسحولأخرىرسائلتغمخطوطدفتيضهن

مزودةجميلةنسخةوهي،9933رقمتحتاستنبولفيكشكروان

قياسمنورقة98هـوتفم871شةمحابهانمتوالأشكالبالرسوم

المخطوطاتمعهديمصورة-سطرآ؟7ومسطرضهاسم28*18

رقمتحتالأزمربةالجامعةمكنبةفينهائانيةنسخةوهناك.العربية

بلغاريا.فيعوفبامكتبةنيئالثةونسخة،7285

(ي)

-9ء؟-
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أرثاممعالمول!بنبأسماءكشف

الابفةاللائحةحسبألفوها!االمخطوطات

(1)

28:(أحمدالدبنشهاب)الربيعأبيابن

.137:اسحاقابن

.63:(حسنأبو)الأبرقي

.133:(الدينشهابالشبخ)الابشب!

.12:دكاشالزرنبغاأر

اليوناني.البكل!بشيالأضرفي

.117:(اسحاقبنمحمدالديننطام)الآصهاني

.24:(حامدبنمحمدبنالدينعماد)الأصفهاني

.81:الأصصي

)ب(

.809:(يلهندا)جهربا-

.91:(يلهندا)قشنابا-

الحامجها.النجئي-

.151:(المثئبنعبيدةأبو)البمري-

بابنوالمروفاللهعيدبناسماعيلبناللهعبدأبو)البغدادي-

.125:(البقال

102-88-52-26-25:(اليونانيالأشرفيطببوغا)البهلميشي-

.71-43:جورامس-

.49:اليروني-

-152-
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)ت(

.4:(عثانبناحعدالدينتاج)كانيالتر-

.126:(نمامبنأحمد)الأنربتيالتميي-

،(ج)

.22132-20-13:(بكرأبيينمحمدالدينعز)جماعةابن-

(ح)

.146:(أحهـدبنابراهـيمبنأحمدالعبامىأبو)اللهحرزابن-

.55:حزامابن-

-37-27(الطرابلعالذهـياللهعبدبنلاجينا4ميالحسا99

.93؟:(محمدبنعطارد)الحسيبابن-

.69:(النجثيمحمد)الحاي-

.65:(عمارة)ةحضابن-

.942:(عمودبناحمدالقاضي)الحموي-

.\؟:(عليبنمحمد)يو!حلا-

(خ)

.116:(أوسبنسعيديزيدأبو)ا!خزرجي-

.70-95:(المصري)خلفابن-

.38:(احمدبنمحمد)الخلوفي-

.47:(جعشار)الخوارزمي-

.48:الدينرشيدخوجة-

-153-
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.134؟(ابراهـيمبناحمدالدينمحي)الدشتي-

.108:(خلفبنالمؤمنعبدبنمحمودبنالدينشرف)الدمباطي-

.98:(قيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبو)الدبفوري-

(ر)

.18:(داوودبنعلى)الرسولي-

.45:(محمدبنمحمداللهجدأبو)الرشبدي-

.118:(اللهعبدبنبكتوتبنمحمدالدينبدر)الرماح-

.104:(بكتوثحسن)الرماح-

.143-071-30:(حسنالديننجم)الرماح-

.10:(الدينخبربنالدبننجم)الرملي-

!ى()

.112-86:(محمدبنسهلحاتمأبو)السجستاني-

.87:(احعدبنمحمد)السرخسي-

.44-؟6:(قاسمبنعلي)الحايالسعدي-

.36:(خرو)اللاحي-

.؟45:(الحتىعيسونبنمحمدبنالحمن)السنجاري-

.53:(العلاءسعيدأبو)سهلابن-

.95:الناسسيدابن-

.10؟-83:(بكرأيبنالرحمنعبدالدينجلال)اليوطي-

-154-
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)ش(

.91:شاكرابن

الهيثي.الشعراني

.87:(حسنبنمحمد)الثيبافي

(ص)

.93:المنجنيقيصابرابن

.927:(عليبنمحمد)الصغبر

(!)

.؟47-191:يالطبر

.111:(الحسينيالقادرعبدبنعلي)المكيالطبري

.33:(مرضىبنعليبنمرضي)الطرسوسي

فى()

(ع)

.\:(محمدبناللهعبدبنالحسن)العباسي

.80:(عيىبنالقاسمدلفأبو)العجلى

.6:(الجبارعبد)عديابن

.3:عساكرابن

.28:(حينعمد)زادةعطا

.54:(الأكبرعبدبنيزيدبنمحمدالمرد)عيرابن

.78:(الحننييالجزائرصسينبنمحمودبنمحمد)ال!نايابن

.73:(مسعودبنمحمدالنصرأبو)العيا!ئي
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)غ(

.9":(أحمدبنابرا!يم)الأندلسيغانمابن-

ابراهمبنمحمدبنالزبيربنابراهـيمبنأحمدجعفرأبو)الغرناطي-

.76:(الحسنبن

.139:(الأندليالفاسىأحمد)الغزاليابن-

(ى)

.79:(عليبناحمدبنالقادرعبدالدينزين)الفاكهي-

.091:(الرربجيمصطفى)الفرحاني-

(ق)

.89:(حسنبنصديقالطبأبو)القموجي-

.105:الجوزيةبيمابن-

(&)،

.64:(يوسفبنأحمد)الكاتب-

.67-2:(كربناسماعيلالدينعمادالدشقيالحافظ)كئيرابن-

.34:(ابراهيمبنمحمدالدبنبدر)الحمويالكناني-

58:الكندي-

ال(
)م(

.24:(الحسنبوأ)ديالماور-

.51:(اللهعبد)مباركابن-

.50:(سعدانبنمحمد)مباركابن-
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.49؟:يدالمسعو-

.123:(محمدبنموسىالدينعماد)الممري-

.74:(احمدبنمحعد)المفيدابن-

.46:(عليالدبننور)المكي-

.8:(الحامجابكرأبو)المنقاري-

-7-5:(القاهريالمعريالعليمحهودبنمحمد)منكليابن-

.138-؟39-58-68-01

.17:(اللهعبدبنميمونبناللهعبد)يمونابن-

(ن)

.9:(الموصليالفيضىالدينحافظأحمد)النفمبندي-

(5)

.56:(الأندليارحمنعبد)هذبلابن-

.128-57:الشعرانيفطالهر-

.4":(بكرأ.يىبنمحمدبنعليالحسنأبو)الهروي-

.92:(الهرويبنمحمد)الهروي-

.60:(القسمبنالخبل)بميالهر-

)و(

.35:(الدينتاجمحمدبنمحموداللهعبد)الوراق-

.0،1:(بحيبنابراهـبمبنمحمد)الوطواطابن-

ككا()

.المعريالبوشفي-

.441:(الحسن)نبياليو-

-7ء\
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الموا!أهم

.1929القاهرة-النديمابنتأليف"الفهرست"-(

مصطفئتأليف"والفنونالكتبأساميعنالظنونكف"-2

.1941حب-خليفةحاجيئاللهعبدابن

صبه.الخاملحقهمعبروكلمانكارلتأليف-العربيالأدبتاريخ-3

تقديم،مونسزاللوردتأليف"العربعندالحربفن"فيرسالة-4

ثرينعدد-السوربةال!عريةالمجلةملحى-كيلانيهيثموشرح
.1964الأولوكانوتالثاني

-هندياحمانتأليف"الربعندالصكريةالجاة"كتاب-5

.1964-بدمشئالقوميوالارشادالثقافةوزارةنمثر

ط2احساالدكتورتأليف"الفتوحاتعصرفيالعربيالجيش"-6

.1973دمض-الجش!تدربإدارةنشرهندي

مقال1961سبتهبر-43العدد-المصريةابويةالقواتمجلة-7

كيلاني.هيتمالسبدبقلم

!.*"82ص:.،ط!!كعحه!ك،!ك8!ي،!كفله!!،،8

*!!م!!4:،،*!،،!*8؟!،ن!،ك!ق8!كط!3،ع"ول!طهـك!!*وله*!"!!!،،"،9848

*!!حه4:!!،"ة!عهه!!!!كاه!"ر،ض،ـه01

**""لع!!!!4!هل!س!نلة!8،!*.،ء!*!4!!،!ح،هـ!،.!!ف".هـ1129
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ئيمايز!أ!أ
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لغئنالاظتاءيخدلصرعا

همكارابرسسألمحبا

والتي،الطبفيالمشهورةالقديمةالأدواءمنالمرعبعتبر

القديم.منذتثخيعهاأسسوصحالىالأطباءسى

.أبقرا!عندإلامثبتعليبشكلالمرضهذايذكرولم

نيماالا!المرضفيكناباسمتحتةطغكل!8أيضاهذاذكرولقد

.396حتى-352صفحةمنالمادسالمجلد

المرفىىهذاعنالعلمتطوركلالبحثهذاقمرتولقد

ومنيها،(الحكمةفردوس)الطبريبكتابمبتدثآ،العربعد

أتيأي.(ال!علمنيالمخارات)البغداديهبلابنبكتاب

القرننهايةلينالمرضهذاعنلائدةكاتالتيالمعلوماتسدت

عثر.الثاكالقرنوبدايةالثامن

التعاريفبعضأعطيأنأربدالمو!وعبسردأبدأأنوقبل

.المرضهذ!عن

الساعة.بالعاميةيدعىالصرع-1

موضع،وصرعمتعممعرعالمرعمننوعانيوجد-2
ابؤرياأوالموضعأما.متعممةوبارتجاجاتالوعيبفقديترافقفالمتعمم

لتتعممالجسممناطقمنمنطقةأومعينطرفمنتبدأفالارتجاجات

الجاكسوني.المرعالنوعهذاكلالأمثلةومن.ذكبعد
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،الدماغفيعصيةتنيهاتانطلاقهوالارتجاجاتسبب-3

اكالية.بالاضزازاتالجسمسطحكلترجم

اخ*!ص4لو!د.كبيرعرعنوعانيوجدالمتعممالصرع4-في

.!!م!9لو!ر.صغيروصرع

ومن،لزجباردخلط"منتكونالطبريعندالصرعفآلية

فيتحرك،النفسيةالربحمسالكفيأو،الدماغفييحتبسسوداء

،بالفواقالمعدةتضطربكانفسهعنأذسهالدحويجتمع،للىكالدماغ

."كلهالبدناضطربوابجعالدماغانقبضوإذا

،الدماغأعصابفيسدادةحدوثبسببيكوكعندهفالعرع

الحركةهذه.السدادةهذهيلفظلكيشديدةبحركاتالدماغفينقبض

بالحركاتالجسممطحكلأثرهاينعكس،للدماغالانعكاسية

.اليرععنالمعروفةالتشجية

وربما"فيقولالعرعأفكالوصففياللإيويسزسل

فيالدماغفيثركهماالمراقفيأوالمعدةفيفسادمنالصرعكان

فيصرعالدماغالىالقدممنيرتفعفاسدخلطمنكانوربما،العلة

أمافلمنحقهاودقةققهاعلىالجراراتوسمالعقاربسميرتفعكا

."الانسانيقملحتىأعاليهإلىالبدن

بالصرعاليومندعوهعمابآخرأوبثهمكليعبر.بالطبريوكأني

تتثرثمالأطرافأحدفيالاخنلاجاتتتدىءجث،الجاكسونرب

معمم،صرعالىموضععرعمنتنتقلفهي،الجسمفيلتتعمم
إلىارمانذكنيالصرعمنالنوعهذاسبعزاا)طبريأنإلا

.الدماغالىالقدممنينتقل،السبةعالي،ا)كميةقليلسم

فهيالطبريعندفيهالعاقبةوسوءالمرضهذاإنذارأما

ودماؤهم،ضيقةعروقهمالصبيانإنأبقراطقال"أبقراطعنمنقولة
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المك!ونوأما،سيع!فيقتلهمالعلةهذهعند،فيهميجمدفالدم،فاترة

كثيرةودماؤهم،واسعةعروقهملأن،الداءعلىيقوونفانهم

."إجمادهعليالداءهذابرديقوىولاحارة

مغزصرعمنإن"أبقراطعنناقلاأيضآالطبريوقال

نأعلىنستدلأننستطيع1إذ"لهعلاجفلاحسهفذهبكالمت

:يعتقدانوأبقراطالطبري

الدماغعروقفيالدمتجمدهوالعرعفيالوفاةسببأن-1

تصيبه.التيالبرودةنتيجة

تصبالىالبرودةفييكمنللصرعالرئيحصيالسبأن-2

لجمميحصلممامستوحاةالفكرةوهذه،ارتجاقإلىفتؤديالدماغ

.والقشعريرةبالرجفةفئعرباردلتياريترفرعندماعامةالانسان

الحس.فقدمقدارعلىتعتمدالمرعدرجةتقدبرإن-3

قوية.الصرعنوبةكانتشديدآالحسفقدكانفكلط

،ترهبنئابتللطبيبال!علمفيالذخيرة!ابوفي

أجراهادراسةفيالحمارنهخلفساميالايهتورعل!أنكرهوالذي

الظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرسمؤلفهفيالكنابهذاحول

:الذخيرةكتابفي،(والصيدلةال!)

،الأعصابمجرىفيتحدثتامةغبرسددفهوالصرعوأما"

التشنجفأما،للمجانينتحدث!ع،سمجةحركاتعهنحدثولذلك

وسهولهاالسكتةصعوبةوتعرف،أصلهانحوالأعصابفلانجذابيخها

كاملة،فالسكتةكئبرةالتنفسفيالآفةكانتفان،التنفسمن

اذاإقذلكومع،ضعيفةفالسكتة،يسيرةفبهاالآفةكانتوإن

فسكتةبسهولةتنفسهكانوإن،قويةفسكتةباستكراهيتنفسكان
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العرعدرجةأوشدةيةمقىةبنثابتأننلاحظوهنا

صعب!،الت!ركانفكلما،المرافقةالتمفشةالآفةمدىعليإعتماد،

.9شديدالصرعكان،متوقفأأو

كنابهفي،الرازيبكارأبوالكبيرالعريىالطبويذكر

أنهإلاالبدنجميعفييعرضتثنجالصرع"أنالطبفيالحاوي

فيالنيالأعضاءفيهينالوما،"سيع!تنقضيعلتهلأنبدائمليس

،الدماغفيهيإنماالعلةأنءلىيدلالمفرةمنالجسدجميععلىالرأس

غليظخلطلهالفاكلالخلطأنيعلمأنينبغيسيعأتنقضيولأنها

العصبمبدأوإن،خاصةالدماغبطونفيفعلهفان.الروحنافذيسد

كيمابشدةويرتعد،ارتعاشيةحركةنفسهيحركالذيهوفأصله

."الأولانفيبلغقدالذياليءذلاثعهيدخ

سابقيه:منأكرجليبشكلالمرنيرحددهافالرازي

.(سربع!ننقضىعلنهلأناقصيرةمدتهاالمرعبةفالفوبة-1

.الدماغفي!طالبدئيةالآفة-2

لطونفطالغليظالخلطوجودهوالرئشيالآفةسب-3

.الروحلمافذوسدهالدماغ

أصابه.الذيالغليظالخلطلدحالعصبارنعاش-4

محددةآفةعنالانجالمرعببندقبقبشكليفرقوالرازي

بسرعةينقضيالذيالصرعوبين،عادةمدتهتطولوالذيالدماغفي

العلةهذهوكون"قولهفيعلمغليظخلطعنبرأيهينتجوالذي

بسببالاوقاتمنوفتفينكونلاأنهاكلندلبغتةوانقضاؤها

."غليظخلطمندائمأتكونإنماوإنهااستفراغأويبس
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:فيقولالصرعأصنافعنالحديثالىالرازيينتقلثم

لهالفاعلالخلطيكونأنإما،أصنافئلاثةوالصرع"

يكونأنوإما،المعدةبمثاركةيكونأنفإما،الدماغفيمستكن!

المصروعينبعضقديحسنانه،البدنأعضاءمنماعضومنصعوده

منواما،اليدمن)ماأعضائهبعضمنيصعدالباردكالروحبثيء

."يخرونتم،الرأسالىيبفي،ىخر3عضومنوإما،الرجل

الجاكسوني،الصرعإلىواضحةإشارةأيضأ!النصهذافي

باردةبروحتدعىكانتماأومادةإلىالرجفانفيهعزيوالذي

الأطباءدعاالذيالسبسابقآمروقد-الدماغ"ىالقدممنتصمعد

.البرودةالمهاالرجفان!سيردواأنإلىالعرب

النوبةدرجةتقديرفييعتمدترهبنكابتأيضاوالرازي

.لهقولحينوذك،عسرهأوالتنفمىيسرعلىالصرعية

ومفدار،وصولنهالتنفسبعسرالعرععظممقدارواعرف"

وعظهه"التنفسبسهولةصغره

:يقولحينالمرضلهذاالانذارذلكبعدالرازييبينثم

بحدثفانه،العانةفيالشعرإنباتقبلالصرعأصابهمن"

خمسالسنمنعليهأتىوقدأصالهدن،انباتهوقتانتقالله

."وهوبهيموتفانهسنةوعثرون

أما،البلوغعنديشفىانالممكنمننام!صلاصدعإنأي

.الحالاتأكثرفيوقاتلالثفاءصبفهوالشباب!رع

الانعكاييبالصرعالآنندعوهماأيضأارازيذكروقد
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.جالينوسعنناقلاقالحينوذلك،*!"!ك*"!،!!"*أو

الهاثلةوالأصواتالعا!فةوالرباح،الدبدانوالبردالحر"

والخناتاتوالحماتوالدواراتوالدواليوالدوالب،الساطعةوالأراج

البدنيئيرفيماهذهونحووالغضبوالغمواللهيبوالسهر،الرديئة

."العلةنوبتحبهذهفانلثديدةإثارة

الصرعية،الفوبةتسبقاليالمرحلةأيضأالرازيذكرولقد

تزافقأنهاأوصافهامنيف)او!عي!أوبالنسمةاليومتد!والني

هذهودعاالأحوالأكزفيتمييزهالمريض!يستطيعلاخنيبشعور

قوله:فيواضحأيبدووذلكبالكابوسالمرحلة

خلطكزةمنووكونللصرعمقدمةفانهالكابوسوأما"

."كثيردممنكانربمااوالرأسإلىكثيربخاريرتفع،البدنفي

ايضأ:وقال

،الرأسفيثقلذلكقبليعرضللصرعءي!ملاعلامات"

واخلاجالبطنئيواحتباسالحركاتفيوبطءشديدانوصداعووح!أ

بقوله:لخصهافقدالنوبةأناءالمئاهدةالعلاماتاما

خاصواربد،ويزبدونويصيحونيسقطونالنوبةووقت"
وإذا،إرادةبلاوا)برازالبولنهيخرخمنومنهم،ولهؤلاءلها

."مربعةقتلتوتداركتونراكبتنوائبهاتعلت

وأالصرعيةالحالةالرازيذكرأيضاالسابقةالفقرةفي

الصرعيةالنوبتتاليعنعبارةهيوالتي.53"8*!"ء!ل!كءق!هل،
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وترابهتنوائبهاتصلمتوإذا"قالحينجاءالذكرهذا.وتداخلها

."سربعةقتكونداركت

ارتفاعهيذكرهاعنيغفللموالتيأيضآالهامةالعلاماتمن

:الرازييقول،النوبةحدوثعفالمريضحرارةدرجة

بعدالحىوحدوث،كلهالبدنفييحدثتشنجوالمرع"

."مرافقالتثني

فيسيناابنالرثيسالشيخقالهعماالكلامإلىالآنننتقل

،مؤذشيءلدفعالدماغتقبضإماشبه":قال،الصرعأسباب

وإما،الجوهررديئةرطوبةاو،لاذعةكيفيةو)ما،بخارإماوهو

العصب،منابتأصولأو،الدماغرطنفيكاملةغيرسدةيحدثخلط

لغليانأو،إخلطافيتقعموجبةلحركةالخلطمنذكوكونوقد

."مفرطةحرارةمن

حينذكرجملةآخرهيالنصهذافيوردتجملةأهمإن

الجسمحرارةدرجةلارتفاعصرعيحدثأننك!ملامنأنهشناابن

رأبه،حسبالدماغسوانلغلبانإلىبؤديمماثمديدبشكل

ماهيالاختلاجاتهذه.ذلكأثركلالاختلاجاتوظهور

الحرورية.بالاختلاجاتالومندعوه

علىاعتمادآالداههذاأصلعنإكلاماالىسيناابنبننقلثم

ةكما.الوناقعنالعربأخذهاوالتي،!*!ه*"الأخلاطنظرية

ومزاجسوداويمزاج:أمزجةأربعةإلىمثلاالأمزجةيقسمونكانوا

يقسمونكانواكذك.دمويومزاج،بلغميمزاج،صفراوي

فهذه،الخالهمموداءأوالصفراءمنأشابإلىالمرضهذاأسباب
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يقولالجسمفيالموجودةالآربعةالأخلاطهيالنظريةنكحسب

:الصددهذاياسبناابن

ساطمجاريفيمحتبةريحأتفعلمحالةلامادةفيهفالسبب"

إماالمادةوهذه،الملءبعضالمقدمينالبطنينتملا!أو،والحركة

."جدأقليلوهو،!فراءوإما،سوداءوإما،وكثيرغابدم

سيا:ابنقالالصرعمعالحملترافقذكروفي

واستفرغتوضعتفاذا،الحملمعصرعللمرأةيتفقوكذلك"

الحملقديزافقأنهالمعروفومن"ذلكزالالطفيةالرديئةالمادة

.الحالاتبعضفيالعرعمع

وآكبير!رعالىالصرعقسمتاليالفقرةكانتولقد

ذكرهاالتيالفقراتأهممندءلا"فى*؟ك!!أوصغيرو!رعخه،!هـ3له*

:ذكفيقالسهلاصبأوعرعآ!رعآالنوعنهذينودعاشناابن

يكونوأنأ!لمالأعراضتكونأنالسهلالصرعوعلامة"

إفاقتهإلهتسرعوأن،يميئكايخنحلبسرعةالعقلإليهيثوبصاحبه

وأقاءبهالحلقيدخلمماالقيءبحركوبماوالثموماتبالعطوسات

ثم،الاضطرابوطولالتنفسعسرمنهالصبوعلامة،يتيءلم

."الاضطرابويقليخهالخموديطولأو،الخمودطول

مرحلةالىالمرضهذاقسمالكبيرلاصرعوصفهمعرضوفي

مرحلةثم،خفهائه،الارتجاجمرحلةئم،سابقامركاالنسمة

ذلك.فيقال.3آ!"!ك5،*ح،!*!،ةه!وهيالاسزخاء

وخصومالرأسفيوثقلنراجهعنالبدنتغيريتقدمهماوكثيرا"
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حركةنيضعفويتقدمه،البطننينفخحدثأوأغفبإذا

وحديث،وجبنوخوفترعأوونسيانرديئةوأحلام،اللسان

بقبلمنهصنفكلوليى،وحدةوغضبالصدروضبقالنفس

كثيرطرابوافى،شديدهزيتقدمهالذيهوفهوالمؤذي،العلاج

."النفسفيوضرروازديادمديدشديدسكونتتبعهثم،توي

البغداديهبلابنكتابفكانعليهاعخمدتكتابآخرأما

شناابنقالهماكليضفلموالذي،"الطبعلمنيالمختارات"

:قالحينالأسبابجمع*:أسوى

ويمقلصنهينقبضحتىالدماغبؤذيمماكالودا!ة"

البغداديأوردولقد"يخصرعالروحمسالكبعفىفيفسد،وتشني

معالمباشرةالدماغيةالأذباتنرافقوهيألاجدآهامةعلامةأيضآ

:قالحينأوردهاالهامة%لملاحظةهذهالصرعيةالفوبات

لعأوعظمكسربسببالدماغفيضغطةسببهكانوما"

الصرعمنالنوعلهذاالهامةالالهمارةهذه"بخارتراقيأوحيوان

جلي!واضحأذكرآفيهأنإذ،العربيالطبمجالفيالأولىتعتبر

.المباثرةالدماغيةالأذباتمعالصرعلزافق

حوله،3مشاهداوتاكم،عر!لاعنالربأفكارتلكم

مالتبيانوندتيقنمحبصإلىتحناجالأمراضمنوكئبركثيرويوجد

بها،حقناالغرببخسناوالتي،حولهاالمعلوماتمنالربأضاف

جاءحتى،الضياعمنحفظناهالبونانلعلمفقطنفلةوبقبروتا

جلىإضافاتقدمواالعربأنرغم،أخرىمرةوطوروهالغرب

.المضعارهذافي
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:اجلمرا

الطب،فيالحكمةفردوس،الطبريربنسهلبنعليالحسنأبو-9

.م1928لينببر"فتابآ"مطبع

الأميربةالمطبعة،الطبءلمفيالذخيرةمحاب،ترةبنثابت-2

.م1928بالقاهرة

الجزء،الطبفحالحاوي،الرازيزكريابنمحمدبكرأبو-3

.م1955بادآبحب!رالعثمانبةالمعارفدانرةالأول

.م1294بولاق،القاهرة،ال!فيا!عانون،سينابنعليأبو-4

الطبفيالمختارات،هبلالبغداديبنعليبنأحمدبنعليالحسن-5

هـ.1363-آبادبحيدرالعثمانيةالمعارفداثرة
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لعقاقيراؤاةالمفزدويةلادرادمقا

لصيالبافي

بإلريمث!م!زلصلا

ضدجاسة-لةالبكبة

ترجمةكلعاممائةمرورذكرىالاجتماعهذافييصادف

احمدبناللهعبدالدينضياهلمؤلفه(ال!لمفرداتالجامع)كاب

!!ذي+ططعى،!*ىالفرنسيأالعاقبلمن،البيطاربابنالمعروفالمالقي

ال!تاريخفيالمؤرخينجميعقيمن،اليهابهذاويعتبر
العربية.باللغةالعقاتيرعلمفيظهرتمويسوعةاعظم،العربي

البلادفيالعلمهذامربهاالتيالمراحلثرحهذهمحاضرتيفيوسأحاول

وهو،عثرالئاكالقرنحتىالاسلامظهورمنذوالاسلاميةالربية

اه!لعتعرتالنيالعقاقيرمصادرببانمع،البيطارابنظهورتاريخ

ارمن.منالحقبةحذهخلالواستعملوهاالرب

:المشهورتاريخهفياللإييقول:الضاقيرونجار!العرب

التيالبضاخلكزة(الهندثغر)الاسلامقبلتسىالأبلةكانت"

الهند،وبينبيهاالجريةالصلاتولكزة،واليهامنهاتنتقلكانت

."البحريالنشاطهذابمثلاشتهرواالبزاءسكانانكا

الثلائةالقرونخلال،كاناليمنيالشاطيءانالتاريخويحدثنا

بكنوكان.والملاحبنبالهمفنبعج،المسيحالسبدبلادسبقتالني
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واتصالهمالبحريبنثاطهماهو!انباعرتحميريةقبائلالثماطىءهذا

عدنمديةوكانت.والهندوفارسالاحمرالبحربمرافىءالدائم

اكتشفوقد.ومصرالهدبينالبحريالتجاريللتبادلهامأمركرآ

القرنالىبناريخهبرجعتابوتالقاهرةبضواحيالجبزةمنطقةفي

المصرية،المعابدأحدفيعربي!كاهأأنعلىايض!يدلالملادقبلالثاك

الطببوقمبر،ابمفيتهيستوردكان،يزيدبنآلزيديدعى

."البمنمن

يتهافتون،ورومانيقوافىنراعنةمن،القديمالعالمسكاطكان

الطقوسفيلاستعمالهااوللمداواة،الطبوانواعالعقاقيرطبعلى

ويقصدون)السعبدةال!ربيةانيعتقدونوكانوا.والجنانزبةالدبية

الثمينة.الموادهذهجميعمصدرهي(اليمن

والطبللدهوتالعربيةالقباثلمعرنةالىتشيراليالادلةومن

تكلمما،والاومطالاقصىالشردفيبلادبهااشهرتالتي،والعقاقير

الواقعة،دارينمدينةعنحديثهفي،البيرونيالرمجانابوالعالمبه

الفنيخهانمركانتوالني،الشحروارضعمانبلادببن4"رنعلى

فيالعطارونبنشرهاويقوم.والطبالعطرحاملةالزمنقديممنذ

بالحذقالمخصوصين،كقريشلهنجاعةهمومن،البوادياهلفي

،الادهانبخلطاليمامةاهلكحذق،جهاوالاتجاروتركيهاخلطهافي

.بالداريالربعدالعطارالهثهرولهذا

:الاسلاموصدرالجاهليةنيالعرباه!رعالتيوالنباتاتالضاقر

علىيترفأنبراونادواردالمستشرقأوالعاالطببأراد

خلال،الربعنداسنعمالهاشاعالنيالمداواةطرقوكلالعفاتير

الطب)المشهورمؤلفهفيفذكر،الاسلاموصدرالجاهليالعصر

لهط:ما(العربكا
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الحديث،كنباشهروهو،البخاريصحيحأخذناإذا"

بال!المتعلقةالاحاديثيجمعانكتابينمفهالراجالمجلداولفينجد
فير(جزء9اننجدالمجلدهذامحتوياتنيالنظرامعناواذا.والمرض

،والمداواةوالجراحةال!موضوعاتيتناولالذيهوفقطمنه

المر!ىوتشجيعبالزيارةفخاصالاكبرالجزءاما،حاليأنفهمهاكا

لكلاناعلناليان"ذلكبعدبقولثم."عنههمالروحيةوالتسرية

حددبل،ذلكيفعلألبهه،المنابالدواءالناسبهيصابداء

"(والكيوالحجامةالعسلتاول)هياموربثلاثةللعلاجالرئيسيةالطرق

لبنافيذحرالعلاجفيالرباستعملهاالتيالعقاقيرذلكبعديعذدئم

.("المن-الاثمد-الصبر-السوداءالحبة-النوق

بأقوالالعربعندال!علومتأخركلالمؤلفويستئمهد

منوللبادية":مقدمتهفييقولالذيخلدونابنلسانكلوردت

بعفكلقاعرةنجربةكلالأمرغابفييونهطبالعمراناهل

منالعربعندفكان،وعجائزهالحيشايخعنمتوارئا،الاشخاص

."كثيرشيءال!هذا

فيقولالنبويال!فيرأيهليديقولهخلدونابنوبتاج

الوحىمنهووليس،القيلهذامنالحثرعياتفيالمنقولوالطب"

لتعريفيبعثولمالشراخليعلمنابعثانماالرسوللأن،شيءفي

."العادياتمنلغيرهولاال!

،براونالدحموربهقابمالذيالعرضهذافيالطريفولعل

نا،عهدهأواثليالعرفيالطبلهمةمنالحطفيهحاولوالذي

انكلاميلحظلملكنه؟خلدونابنالكبيرالمؤرخباقواليستشهد

الخاطة.استنتاجاتهلنقفىجوابر!خلوحدهيعتبرالعالمهذا

:التاليتانالفكرتانخلدونابنكلامفيوردلقد
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مشايخعنالمتوارثال!فيالعربلدىيوجدكان(آ

نامنللباحثبدلاأنهيعيوهذا.الكثبرالثيءوعجانزهالحي

والعقاتيرالنعبيةارصفاتالييهديلكيوالتنقيبالتحريفيينعمق

الشريفةالاحادثالىبالرجوعيكتنيأنلا،العربلدعطالشائعة

العربي.للكابالأساسيالمرجعويعتبرها

لتعريفيبثوأالثراخليعلمنابعثقدالرسولان(!

،الدواءينعتكانالرسولأنالنبريةالسيرةفيوردلقد.ال!

بسيط!،مرضأاووعكةأمامهاثتكواممنالاشخاصلبعضيصفهأي

-الآنذلكمثللهيعرضحينماشخممشاايشأنذلل!نيشأنه

المرضىينصحكانبل،الطبصرفةيومآيذعلمالرسولولكن

مرضحينمامرةوقاصابيبنسعدوقدعاد.الطبيببمراجعةاحيالها
."يتطببرجلفانهكلدةبنالحارثلهادعوا"بملأهلهوقال

.والقدربالقضاءالايمانالأساسيةالاسلاميالدينمبادىءمنإن

فقال،الدواءتناولعنالامتاعفكرةالمسلمينبينانتثرتلذلك

."دواهلهواترلالاداءيفزلأاللهنان،تداووااللهعباديا"الرسول

تغبراتالعربيةالقباثليبينالاسلاميالدينظهوراحدثلقد

شاثعةكانتاليالمدأواةوطرقوالادويةالعقاقيرانالا،جمة

الامويالعمراوائلحتى،ي8كابقبتببنهم

الىلجأقدبراونادوارالانكليزيأالعاانسبقفيماقلت

فيالعربعرفهااواشعملهاالتيالعقاقيرلصرفةالثمريفةالاحاديث

سطحية،كانتالأمرلهذادراستهانوبما.الاسلاموصدرالجاهلية

منالاسلاميالدينمصادرفيالنظرإعادةالمفيدمنوجدتلذك

يلي:مافوجدتوسبرةواحادبثنترا
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العدد)معادناونباناتاوالظقيراسماءمنالقرآنفيوردما-آ

:(للالون

-!ذ-لدخر-يدحد-بقل-ضبي-بصل-ئلا

طلح-!3سلو-رسد-نينوز-نجببلز-مقوز-نمار-حيقر

فوركا-قضب-قثاء-مثو-عهن-عت-عسل-عدس-طين

يقطين.-!خل-من-سك-مخط-لؤلؤ

ونباتاتعقاقيراساءمنالنبويةوالسيرةالحديثفيوردما-ب

.(النبنعنبزبدالعدد)معدنبةومواد

تمر-مباركةبقلة-بصل-آس-اذخر-ائل-اترج

فاغية-خاء-حلبة-سوداءحبة-جرجير-ثوم-ثفاء-فين

زبب--ريحان-رمان-خل-خمر-دباء-حنق-حنطة

سنا-سفرجل-سدر-يتونز-زيت-زنجبيل-قومز-زعفران

قسط-ترع-قثاء-عود-صعز-صبر-مشبر-سويق-سنوت

-لوز-نلبا-ةكأ-ثكرا-كتم-كرفس-كبر-فوركا

وسمة.-رسو-باءهند-نجوشزمر

العفاقيرومن-ملح-نورة-اثمد،المعدنبةومنالعقاةير

لبن-البقرلبن-ءسل-الطبأظفار-عنبر-مسك:اطموانية

.والطحالالكبد-الضتلحم-الاتان

الجاهليالثمعرينفيذكرهاوردي!اوالنبالاتالضاقيربعض-،

:والاسلاى

يقولونأميونقومبالباديةمبادئهمفيوالعرب"البيرونيبفول

الشعرصارولهذا.الالسنةمنوالتلقف،الحفظكلالتخليدفي
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هذااجلومن.والانسابللاياموتذاكرهمللمعارفدواوينهم

المطابواست!ثففنااشعارهمالىوالاستشهادالعرففيرجعناربما

.منما"

وردالتيوالعقافيرالنباتاتاسحاءاحصاءالعسيرمنان

بذكرسأمحنيلذلكالزمنمنالحقةهذهخلالالثعرفيذكرها

نباتاسمالاعريخهاضمني)اوالمعلقاتشعرمنالنماذجبعض

:عقارأو

معلقته:نيالمشامرؤيقول

حنظلناقفالحيسمراتلد!نحملوابومالببنغداةكأفب

القرنفلبرياجاءتالصبانسيمريحهاتخضتوعنحويالتفتت!ذا

جندلصمالىنا!تكبأمراسمصامهافيعلقتاي!ملاكأن

مرجلبخاءعصارةبنحرهالهادياتدماءكأن
عنصلانابيشالقصوىبأرجائهغديةغرتىفيهسباع!كأذ

معلقتة:فيعنزةوبقول

حبالخهخمتسفالدياروسطأهلهاحمولةالاراعيئما

العندمكلوننافذةورشاشمارقبطعنةلهيدايعجك

ملظ!لابورأسهالنانخضبكأنماالهارشدبه!دي

:ابخاتءلمفييولفونالعرب

المجاورةالاقطارجميعفيالفتحائاءالعرببةالجيوشاتشرت

وتكلمواالاسلاميالدينالاعاجممنكبيرعددواعتنق.للجزيرة

فينطقوفسادتثوهالىذلكأدىوقد.القرآنلغةالعريةاللغة

دخولالىأدىكا،اعرابهافيستهبنولحن،اللغةهذهمفردات

يخها.الاعجميةالكلماتمنكبيرعدد
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،للهجرةالثانيالقرنخلال،العرليةاللغةكلالغيورينبعض!تام

الالفاظمىشرحفهاالقمدكان،ومعجماتكتببتأليف

عيها.الدخيلةوالالفاظالاسماءوبيان،واشتقاقهانطقهاوطريقة

وردفقدلذلكاللغةالفاظمنقسمأتؤلفالباتاتاسماءأنوبما

مؤلفاتلهاافردتتماللغويةالمعجماتمتنفيالأمربادىءفيذكرها

خاصة.

(!180سنةالمنوفى)الفراهيدياحمدبناخلبلاكان

الاعثابمنعدداسعاءضمنه،العيندعاهلغويأمعجمأع!ومناول

انردمنأولهـ(216شةالمتوفى)الاصصيويقبر.وإلاشجار

(250)عليينوفمافيهذكرالنباتاتواوصاثبأسماءخاصأكتالأب!

خلاك،النباتعلمفيالمؤلفينمنعددظهورذلكبعدتوالى

،العشابعليبناللهعبدأباشكلاأبرزهمكان،للهجرةاثالثاالقرن

،الم!تلابنتلميذأكان.الدينوريحنيفةائيباسمالصرو*تومو

،؟النباتعلمفيالتأليفمحبةاستاذهىناخذوقد.المتوكلاولادمؤدب

،النباتاسماءمنالعربلغةفيوردماكلنيهجموءكتابآفوضح

العلم.هذايابعدهالفمنلجميروالحجةالمرجعكتابهواصبح

المتوفى)حنيفةابياكقابالكاملةالنسخةاتالمؤسفومن

مها.الخاسىالجزءكلالايعرولم،مفقودةتزللماهـ(282سنة

القسبمفان،مهاوالعلميةاللغويةالمراجعاكزلاقتباس9نظرولكن

معروفةحنيفةابيكتابفيذكرهاوردالتيالنباتاتمنالاعظم

خيفة.ابوذكرهاكاواوصافهاا!سماؤها

فهي:حنيفةابيكناب!ناسنفادتالتياللنهوبةالمراجعاهماما
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للجوهريالصحاحمعجم-بشدهلابنوالمخمتعىالمحكم-آ

.منظورلابنالعربلسانإ-ب

مناستقتاليالهامةالعلميةالمراجعمننذكرانوبمكننا

حنيفة:ايكتاب

للغافقيال!فيالجامعالكتاب-بللميرونيال!فيالصيدنة-آ

.البيطارلابنالمفردهالادويةفيالجامعالكتاب-،

فيالفكلنوغيرهما،الدبنوريولاصالاصصييحرلم

والالمجارللاعشابوالاستعمالالدوائيالأقرذكرعلي،النباتعلم

كا،المخلفهاسمائهاذكركلحرصوالكنهم.بوصفهاقامواالتي

النباتكفوتعتبر.لأسماثهاالمتضمنةالاشعاربذكراسئهدوا

تضملأنهاالعقاقيرلعلمبالنسبةبهيرةفائدةذاتالعربخلفهاالتي

،العربيخهاانتشرالتيالبقاعفيالاميةالباتاتلبعفى!جيدآوصفأ

أحيانأ.انتمثارهاصكانتبينكا

العرلية:المزلفاتفيالنبالاتتصنيف

-صنيف!،لهاعندوصفهم،النباتاتتصنيفالىالعربلجأ

علبأكابلى:

وثجيراتاشجارالىقاقهابحسبالنباتاتصنفوا-1

.واعشابوجنبات

الى:عدمهاويخهاالشوكوجودبحسبصنفوها-2

الاشبراووهي:عضاة-فيهضوكلاشجركلوهو:سرح

.الاشواكتحمل"فيالشجيراتهي:الفض-الئائكةالكبيرة
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الى:لونهابحسبالنباتاتصنفوا-3

الصيف.اثاءبورقهامحتفظةخضراءتبقىالتيالنباتاتوهي:مقيظة

.سوادخضرتهاشاباي،دهمةلونهافيكانماوهي:دهامين

وردةلها،الثورلساننباتوهيللكحيلاءنسبة:كحيليات

النحل.يجرسها،خثنومنظرحشة

الى:طعمهابحسبوصنفوها"4

يغلبماوهي:أمرار-مالححامضطعملهاافي:حتهم!ضر

المرعى.منحلاوةيخهاكانتماوهي:الخلة-المرارةكلطعمها

واحرار.لحمهاوالحمضءالابلخبزالخلة:العربوتقوك

طبخ.دوتمناكلهايمكنالتيالغضةالنباتاتهيالبقل

والاغلاث،الرائحةاطيبةاالنباتاتعليالرياصيئاسماطلقوا-5

.سامغيرولكنهللر!يصلحلانجاتكلعل

الى:فائدتهابحسبالنباتاتقسموا-6

..ناداربهبقدحما-بهبدفيما-السواكمنهفيخذما-القينجات

فيخاصةبصورةتنموالتي،النباتاتوأسماءصافاوالىرجعناذاوا

الذيالتصيفبينتربطالتيالصلةبعض!ابجادمنتمكنا،العربيةالجزيرة

الكبيرةالاشجاراي،فالعضاة.الحدثالتميفوبينالعربقامبه

فيالانتمثارال!شيرة،السنطاشجارمنانواعغالبأهي،الئا؟كة

،سواداه!رضخلوبالتيالنباناتاي،والدهابق.الجزيرةاطراف

هيحيليات4اوا."!هي!فع!كلخاالغرنوقيةللفصيلةالاغبكلتخت!

واالمرةالنباناتاما."ع،ي!!كأ!"ه!الثورلسانفصيلةنياتاتشكلا

ذات،البقولواحرار.المركبةالفصيلةالىغالبآتتىفىالأمرار
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،والثاءالابلعنهاوتقثىنجهاوبرغبالبثريأكلهاوالتيالمفبولالطعم

...وهكذاالفراشيةالفصيلةاعشابمن!ف

في:والروموالانبا!الآراب!وعقاقرنجاتاتعلىيحرنينالعرب

الاسلامي،الفتحقيل،والعراقسوريةسكانانالمعروفمن

فيوردوقد.والروموالانباطالآرامينبقايامنبنألفونكانوا

بلادحئىسوريةجنوبمنالممتدةالمنطقةسكانانالترراةكتاب

لسامالخامسالابنلأرامنسبةوذك،الآرامرنهمالهرينبينما

المحية،اللغاتجميعوسادتالآراميةمه!غلاشهرتوقد.نوحابن

عنمدالمسيحالسبدسهاتكلمالتياللغةكانتانهابدلبل،العبربةيخهابما

دعوته.نشر

الآرامية،واللغةالآرامبناسماندثرالمسيجةانتشاربعدولكن

جوادالدكتورويقول.السريانيةواللغةالسرياناسممحلهماوحل

خمسمائةمنلاكرحالكلعلىبرتفيلاالسرياناسمان"علي

الاراينكلالسرياناسماطلاقاما.الميلادقبلعاماربعمائةاو

كلاطلق،الميلادبعدحدثفقد،العراقأراكلىأي،الث!رقين

كلمةوصارت.الوثنيينجنسهمبنيعنليهيزواامينالاليمتنمرة

النصرانيفتعني"صياني"كلمةاما،الوئىاوالمابئماتعى"إرمي"

."البومحنى

سوربةالىنزحتعربيةقبائلبالأصلفهمالأنباطأما

وكذكالتوراةوردفيوقد.حرانوأنباطالبتراءأنباطمهموكان

هو(بالعربية)نابتأو(بالعبرية)نبايوتأنالقديمالتاريخكتبفي

العربجدمعروفهوكلواسماعيل،لاسماعيلالاكبرالابن

العدنانيين.

علىمعروففغبرالنبطفهجاءالذيالاصلىالوطنأما
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منأنهالا.منهفيههاجرواالذيالزمانوكذلك،التحقيقوجه

لهثرقفيالواقعةالباديةسكانمنالاصلفيبدو(كانواانهمالابت

البحرجنوب)أدومأرضونزلواالغربنحورحلواثم،الاردن

.م.ق587سنةحوالي(الميت

علماءبينالساثدالرأيان"عليجوادالدكتورويقول

لهجهم،عليهموعابوانهمالعربتبران)و،عربالانباطأنالتاريخ

كانوا3أهوذلكياوالسبب.العجملغةمنلغتهبمجعلواحتى

بلغتهم.وتأثروابكتابتهموكتبوا(الآرابين)إرمبيبثقافةتثقفواقد

واحزافهمبالزراعةبالثشغالهمالعربسوادخالفواذلكعنفضلاولأنهم

الصيمالعربييزدريهاحرفوهي،اليدويةوالصناعاتللحرف

."ويحرفهابايقوممنوبعبر

نها:عديدةباسبابالانباطعروبةعلىالعلماءويستدل

الاصنامعبادةفيالعرب-شاركوا02خالصةعربيةاسماءهمان-1

العربيةالالفاظمنآكبيرعدد(لغغتغ-3الحجازعربعندالمعروفه

التىالارضكل،البهودقبلهمومن،والرومانالوناناطلق-4

الحجربة.العرببةاسم،سوريةجنوبالانباطاحنلها

الارضمنواسعةمنطقةأيامهااوجفيالانباطمملكةشملت

منوالشرقيةالجفوبيةوالاقسامالبقاعوسهلدشقمدينةضهت

الاحمر.البحرسواحلومدنوأدوموحورانفلسطين

اسماطلقفقد(نلافيوسيوسفوس)الرومانيالمؤرخاما

البحرالىشمالاالفراتنهرمنتمتد،سعةاعظممنطقةكلالنبطية

نيأوجهاوبل!تالانباطحضارةازدهرتوتد،جنوباالاحمر

القرناواخرفيتمامآوانطفأت،للعيلادالثانيالقرنخلال،حران

سورية.جنوبفيالرومانيدعليالخاسى
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:العربعندوالعقاقيرالنباتءلمفيالانباطلهأثير

الوقتهذ!مثلفي،فهدتويقالدكتورالاستاذالقىلقد

الفلاحةكتابعن،الفونسيةباللغةقيمةمحاضرة،الماضيالعاممن

منالأولىالنسخةبهاكتبتالتيالاصليةاللغةانفيهذكر،النبطية

النسخةانبينكا.(الآراية)القديمةالسريانيةباللغةكانتالمؤلفهذا

الفزةالىبتاربخهاتعود(الكوكانيقطامى)المدعوبتحمقهانامالتي

الفرنسيالعالمويؤكد.لل!يلادوالخاسىالثالثالقرنينبينالواقعة

آشورية،تقيةمستخلفاتالىيعودالنبطيةالفلاحةكتابانرينان

القرنحواليحتىوامتدت،المكدوفيالاسكندرعهدمنذظهرت

.للصيلادالخاسى

النبطية،الفلاحةارتباطمدىيعرفانفهدالدكتورحاول

!يفهء!عخاالونانيةالفلاحةوببين،الكوكانيقطامىبت!خيفهاقامالي

السادسالقرنحواليجمعتوالني،ات!!!*"!*،هـ!!ألفهاالي

العربيةاللغةالىترجمقدابخطةالفلاحةكتاببأنعلمآ،للميلاد

بزجمةقامبينما،للصيلادالعاشرالقرناوائلفيوحشيةابنقبلمن

التايعالقرناواخرفيالبعلبكىلوقابنقسطااليونانيةالفلاحةكتاب

.للميلاد

امامموجزكؤلفالمقارنةهذهفيالونانيةالفلاحةبدتلقد

صفحة،(650)بنتتألفكوسوعةبداالذيالنبطيةالفلاحةكتاب

المزهرةالنباتات:محهاشتىموضوعاتتضمأبوابعدةعلىموزعة

أبوابوجودعنفضلا-زيتيةنباتات-الزينةنباتات-العطرية

كالاثجاروذلك،اليونانيةالفلاحةفيموجودةغيرالنبطيةالفلاحةفي

ذلك.ويخرالبريةوالاعثابالحراجية
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وينالنبطيةالفلاحةكتابينالمثابهةبعضوجودومع

يقولفهدالدكتورفانالرومانأواليونانينالعلماءبعضمؤلفات

منيستفدلم،أصيلامؤلفأالنبطةالفلاحةكتابنعتبرأنيمكننا"

يمكننابللا"بعدهأوديقوريدتجل،الروماناوايونانمؤلفات

استقىقدلديسقوريدالحشائمض!كتابفيجاءمابعضاننؤكدأن

القديم.الخبطيةالفلاحةكتابفيوردتمعلوماتمنبالاصل

تقدماليهوكلالذيالمدىيمثلالنبطيةالفلاحةكنابان

،الاسلامظهورقبلوالنبطيالآراميالشبينلدىالعامالنباتعلم

منت!ردقدوالعراقسوريةنباتاتمنكبيرآقسمةاكايبينكا

معروفةظلتاسماءآراميةعيهاواطلق،الشعينهذبنعلماءقبليمن

.الآنحىبما

الىترجماقبعد،البطيةالفلاحةكتابمناشفادلقد

ومحمد،الطبريرابنبنعلي:أمئالمؤلعنعدة،العريةاللغة

الانطاكيوداودالبيطاروابنالبيروتيالريحانوأبي،الرازيزكرياابن

الموجودةالطبيةالنباتاتاسماءبانتقاءوحثميةابنقاموقد.وغيرهم

الفواثد"اسمعيهاطلقمحابشكلكلوجعلهاالمؤلفهذافي

مؤلفوهو"النبطةالفلاحةمنالمستخرجةالطبيةالادويةمنالمنتخبه

كالشريف،العقاقيرعلبمفيالفواممن،الاندلسعلماءبعضمنهاستقى

علمتقدمفيالبطيةالفلاحةكنابلأهيةونظر،-وغبرهالادريي

فيهذكرهاورداليئالنباناتباحصاءقمتفقدالربعدالعقاقير

يلي:كاعددهافكان
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لعدداالعدد

01بذوروذاتزيتيةنباتات11عطريةازهارذاتنجاتات

65ا)خبزنهايصترربفول22تزبنيةوشجبراتاشجار

03وعلفوتطانيحبوب41مثمرةاشجار

-71غذائيةوبقولطبيةاعاب36غاباتاشجار

277المجموع

:العربعندالعقاقيرءلمفياليونافيالطبنأئير

عنكلامهمعرضفي،البيرونيالريحانابوالعلامةيقول

بلي:ما،البونانيال!

عمل.اوماعلمفيبالتقدمموصوفةالامممنواحدةوكلي"
المباحثفيالعنايةبفضلموسومون،ارصرايةتبل،محهمواليونايون

."كالهامنونقريهامراتهاا!ثرفالىالاشياءوترقية

الاشاذمنواحدكلمعينإن"آخرموعافيويقول

.ويفزعونبرجعونواليهايشقونمنها،الكفهوالمستفبدوالتلمبذالمفيد

سوىلهمايهدىولا،والسريانيةباليونانيةالكفهذهوكانت

."انصارى

وانه،للملادالثانيالقرنفيعاشجالينوسانالمعلوممن

مقالة،عئمرةاحدىنيجعلهالمفردةالادويةنيكقابهوضعحينما

"ركبفيكتابهاما.وقواهاالادويةهذهطبافيعنيخهاتكلم

اجناس!مهاشبعفياجمل،مقالةعثمرةسبعيجعلهفقدالادوية

فجعلالباقيةرئ!علااما،الدوائيتأثيرهابحسبوصنفهاالادوبة

.المرضموضعبحسباي(المواضعبحسبالادويةتركبفي)عنوا!ا

.والربالسريانعدوالقاطاجنسالميامرباسمالكتابانهذانويعرف
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البميطةالادويةفيكتبهوضعحينما،جالينوساستعانلفد

سبقه،يونانيآخرطبببوضعهالذيالحشائشبكناب،والمركبة

جالنوسكانوقد.زريالعينديسقوريدهو،ارمنمنيقرن

اربعةتصفحتانني"قالانهحتى،الكتاببهذاالاعجابشديد

اتميخهارأبتفما،شتىلاقوام،المفردةالادويةفيمصحف!عمثر

."زربةعيناهلمنديسقوريدكتابمن

والعقاقيرالادويةعلمفيجالينوسالفهمااننقولانويمكننا

بمعرفةاهتمجالبنوسلآنذلك،دبسفوربدبهقاملمامنمةبعتبر

بأوصافهدبسقوريداهتمببنما،للعفارالصيدلانيواككلالدوائيالتأنير

منكثيروجودلتعذرونظرآ.وحفظهوجنيهانثهمارهومكاتواسماثه

الادوية،بابداليسىماجالينوس!ابتدعفقدالاحيانبعضيخاالعقاقبر

الىبالاستناد،فقدانهاعندبهايشعاضأنيمكنعهاالتفتيث!اي

وقواهانأثيرهانوعةمعرفة

قدالاسكندريةمدرسةمنالمتأخرينالعلماءانالمعلوممن

جوامعباسمالآنيعرفماوالفواجالينوسكتبباختصارقاموا

بعدقامئم.للميلادجا!لاوالراجالقريخنبينوذك،الاسكندرانين

وأهرنارأسعينيسجيوسامنال،السوريينالاطباءبعضذلك

نايمكنناوبذك،السريانيةاللغةالىالجوامعهذهبترجمة،القس

علمفيجالينوسمؤلفاتكلاطلعواتدالعربيالعالماطباءبأننؤكد

ديسقوريد.كتابكليتعرفواانقبلالادوية

العربية:اللغةالىلديسقوريدالحشائشكتابنرجمة

بابنالمعروف،حسانبنسليمانالاندل!يالطبيبيقول

ديسقوريد(كتابمنالمفردةالادويةاسماءتفسير)كتابهفي،جلجل

يلي:ما
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اللامبمدينةمرةلاولالعرببةاللغةالىترجمالكنابهذاان"

وكان.(م861-847)المتوكلجعفرايام،العباسيةالدولةفي

الاسماءقكمناصطفنعلمفما،باسيلبناصطفنلهالمزجم

يعلملموما،بالعربيةفسرهالعرىاللسانفياسمةلهوقتهفيايونانية

مناللهيبعثانعلىمنهاتكالا،اليونانياسمهعلىتركهاممأله

اسحئ،بنحنبنقاموقد.دالربيباللسانويفسرهذلكيعرفمنبعده
وأجازها.الترجمةهذهتصحيح،لاصطفنالمعاصر

العالميناطباءاعينفيكبيرةحظوةوكتابهديسقوريدنال

فيالببرونيالربحانابوقالهمانذكرانويكفي.والعربيالاسلامي

:قال،ذلككلشاهدخيرليكون،الصيدنةكتابه

تعرفعلىجهدهوصرفنواحينافيديسقوريدكانولو"

ويجتنى،أدويةكلهاحشائئ!هاتصيرلكانتوبوادياجبالنافيما

وأفادتاوأمثالهبهفازتالمغربناجةولكن.شافيةتجاربهبحسب

."وعملاعلطماعبهمبمنمكور

الحثائشكتابلعبهالذيالدورنفهماننستطيعولكي

وقد.اقسامهونينالكتابهذانصفانمنلابدلا،لديسقوريد

،الاطباءطبقاتفيالانباءعيونمحابهفيأصيبعةابيابنالعملسذاتام

متصلاويوجد.مقالاتخسىهذاديسقوريدو!اب":فقال

اله.تنسبالحبوانس!ومفيمقالنانايضأبه

4وافاوثالراثحةعطريةأدويةذكركلوتشمل:الأولىالمقالة

.كباروأشجاروصهوغوادهان

والحبوب،ورطوبانهالحبوانذكرعلىونشتمل:الثانيةالمقالة

الحربفة.والبقولالمأكولةوالقولوالقطاني
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وعلىالنبات(جذور)اصولذكركلنشنمل:الالثةالمقالة

بادزهرية.وحشائشوصموغوبزورشوكيةنباتات

وحشاثثىباردةحشائشأكزهاأدويةكلتشتمل:الرابعةالمقاله

.السموممنونافعةومفيئةمسهلةحارة

والادوبةالأشربةانواعوكلالكرمذكركلتثضمل:الخامسةاالمقالة

المعدنية.

،الكتابهذامقدمةعنهاشيثأأصيبعةانيابنيذكرأ

ديسقوريدشرحلقد.الاهميةعنغايةكلالعقاقيرلعلمبالنسبةهيوالتي

وبين،الحشائث!كقابلتأليفدعتهالتيالاسبابالمقدمههذهفي

وانعالهاوخواصهاالادويةقوئعنتكلمثم.مهااستقىالتيالمصادر

الوقتعنالكلامالىذلكبعدوانتقل.طبائعهابحسبوتصنيفها

مطرمنالجويةالاحوالبحس!،والافاوبةالعقاقيرلجنيالمناسب

والنضجالنمودرجةتأثيرعنتكلموأخيرآ.وشمسوبردوهواء

العقاقيرعرعنبالكلاممقدمتهوختم.الباتلاعضاءالدوائيالتأثيرفي

وحفظها.واستحصالهاتحضيرهاوطرق

الصيدلةتاريخ)كتابهفيقنوافبلئحادةالاستاذالابأوردلقد

الخمسالمقالاثفيالواردةوالمركبةالمفردةالادويةاسماء(والعقاقير

العقافيرهذهنعيينفيالبهاشدالذيالمصدريذكروأ،لدبسقوربد

فوجدتالمقالاتهذهفيجاءمااحميتوقد.العلميةاسماحهاومخقق

والثالثةعقار((186)والثالةعقار((147)تغالاولىالمقالةأن

،عقار((135)والخامسةأعقار(131)والرابعة9عفار(115)

.عقارآ(750)المجموعفيكون
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العربط:قرث!ملافيالحثائشكابكألير

متأثربنوالاسلاميالعريىالعالمبنمنالنرقيةالماطقاطباءظل

السريانناطرةمنالاواثلالاطباءبعضخلفهاالثيبالكنانيش

،الرا!وشمعون،القسهرنوأ،أسعبنيالريمرجبوسأمنال،ويعاقبهم

هم.وغبرالنحويوبي

السريانالاطباءمنفئةظهرتالعباسيةاللرلةصدروفي

،مادةواغزرتطورآاكزمؤلفاتن!ثرفيالفضللهمكانالجدد

سرابيوتبنويوحنا،ماسويهبنويوحنا،الدمشقيالميحفعلكاوذلك

بزجمةوقاموا،ومدرستهوتلاميذهاسحقبنحنينجاءولما.وغيرهم

اصبحت،وغيرهماروجالينو!لابقراط،اليونانيال!!بامهات

اليونافي،بال!يتعلقمالكلالاساسيالمرجعالمزجمةالكتهذه

الكنانث!.منعداهاماكلكلمفضلةواصبحت

العصروصدرالامويالعصرفيالاطاءاننيتبينسبقمما

مؤلفاتخلالمنالحشائشكتابفيجاءممامحيركلاطلعواالعباصي

نفسهالحشائث!محاببزجمةباسيلبناصطفنقامولما.جالينوس

الدوافيتأثيرهاوعرفوااليونانيةالعقاقيرمنكثيراسماءكلإلاطباءتعرف

علماءمنوهو،البيرونيانحى-اشخاصهاكليتعرفواأولكن

علىواطلاعهلديسقوريدمدحهمنبالرغم،للميلادالعاشرالقرن

فيالصيدنة)المسىمؤلفهيضمنلم،كتابهمنمصورةنخة

وكذكلديسقوريد،الحشائشكتابفيمماجاءجزء،يسيرأالا(ال!

.بعدهمنسيناوابنقبلهمنالرازيفعل

الصيادلةتعريففيكبيراثرديسفوريدكتابلمقدمةكان

واعمارها-أوصافهاومعرفةالعقاقيروحفظوجنيجمعبطريقة
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الوتتذلكفيالمعروفةالعقاقيرعددزبادةفينفسهالكتابنأثيرأما

الذيئ،الهنودالاطباءبمؤلفاتقورنمااذاسيماولا،كانضثيلافقد

وصنجهلمنكهامثال،الثا!نالقرنمنالاخيرالنصففيبغدادجاؤوا

هؤلاءادخللقد.وغير!ونوقشتلدهنوابنة!بوابنوشاناق

أصلمنلعقاقيجديدةامماءالربيةالادويةمفرداتياالاطباء

متوافرةأصبحتاسقاتيرهذهانوبما.فارصياوصييأوهندي

ذكرهاالتيالطببةالمادةعدادفيدخلتماسعانلذكالاسواقفي

والمجوسيوالرازياللإيسيماولا،الوقتذلكفيالمؤلفون

الحاديحتىالتاسعالقرنعلماءمن،والبرونيوالكنديسيناوابن

حتى،مهرةكصبادلةالهندهلأشهرةأئرهاعلىذاعتوقد.للميلادعثر

لديهميكونانوالقيروانبغدادوصيادلةاطباءلدىالعادةاصبحت

الآدوية.بتحضيريقومسنديغلام

في،بالمجولهـيوالمعروف،الاهوازيالعباسبنعليويقول

يليةماالصناعةكامل!هابهمقدمة

اطباءبستعملهمامهاذكرتفاني(العفاتبر)الادوبةاما

وكرتلهتجربهمصحتتدوما،وفارسوالعراقالراجالاقايم
التيالادويةمنكثبركاناذ،الامراضمنواحدكلفيمنفعته

."وفارسالعراقاهلرفضهاقدالبونانيمنمنالقدماءيستعملهاكانالني

اليونانيينقدماءعقاتيروفارسالراقاطباءيرفضلمبالحقيقة

ترؤوااوالادويةبيذهالاطباءهؤلاءسمعلقد.فاثدتهالهمتثبصلملأنه

ولا،مرضاهمكلبتجرلهابقومواولماشخا!ابروالمولكنهماسماءها

لدبسقوريد،والرابعةالثالثةالمقالتيننيذكرهاورد"فيالعقاتيرسيما

تارنالوانناذلكنتيجةمنوكان.تقريبأاليونانيلادخاصةنباتاتلأفها

كتابفيذكرهاوردوالتي،الاكلايوزلأ::ة،ا)المفردةالادويةبين
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جاءالتيالمفردةالادويةوين،امحقبنلحنينالجنفيمقالاتالعئر

اسماءالاخيرةالمؤلفاتفيلرأيا،والمجوسيالرازيكتفيذكرها

عقاقرالهايضاف،الاسمصيانيةاوعرببة،الأصلعربيةلنباتات

-400)علىالجمغعدديزيدولا،والمنثأالاد2،وهنديةفارسية

.عقار(500

والاندلس:المغرببلادفيالحثصائثىكمابتأثير

،جمخالعربيةاللغةالىنقلهبعد،الحثاثشكتابمناستفادلقد

يقتصرولم.وحفيناصطفنبعدجاءممنالعربيالطبفيالفمن

افريقياشمالالىتعداهبلالاسلاميةالبلاد!سقكلالكتابهذاتأثير

وهوالاندلسالىالكتابهذاورد"جلجلابنويقول.والاندل!

اسم!،لهعرفماوفهاسمالهيعرفلممامنه،اصطفنترجمةعلى

الرحمنعبدايامالى،والاندلسبالمشرو،منهبالمعروفالناسفانتفع

ارمانيوسفكاتبه.الاندلسصاحبيومئذوهو،الناصرمحمدابن

فكان،عظيمتدرلهابهداياهـوهاداه337سنةالقسطنطينيةملك

الرومىبالتصويرالحشاثثىمصور،ديسقوريدكتابهدينهجملةفي

وكتب.اليونانيهوالذيبالاغريقيمكتوبآالكتابوكان.العجيب
فاثدتهتجنىلاديسقوربدكتابان"الناصرالىكتابهفيارمانيوس

."الادويةتلثاشخاصويعرف،اليونانيباللسانالعبارةيحسنبرجلالا

الاندلسنصارىمنبقرطبةيومئذبكنولم"جلجلابنتاك

عبدخزانةفيديسقوريدكتابفبقي،الاغريقياللانيقرأمن

ارمانيوسالناعرجاوبولما.العربياللسانالىيزجمولمالاصرالرحمن

ليعلم،واللاطينيالاغريقيبتكلمبرجلاليهيبعثأنسألهالملك

براهبالاصرالىأرمانيوسفبعث.صرجمينيكونونعبيدآله

بومئذوكانهـ.340سنةترطبةالىفوصل،نقولاى!يكان
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اسنخراجكلوحرصوتفتبشبحثلهمقومالاطباءمنبقرطة

ببحثفععح.بالربيةديسقوريدكتابعقاقيراسماءمنجهلما

تصحبح،دبسقوربدكمابعقاتبراسماءعنالباحثين،النفرهؤلاء

الاندلس،بناحيةخاصةقرطبةبمدية،اشخاصهاعلىالوتوف

."مهاالقليلالاتصحيفبلاباسمائهاالنطقوتصحيح

لمالحشائشكتابانالسابقجلجلابنكلاممنويفهم

اطباءولكن.اصطفنترجمةعلبقي،وانماالاندلسنييزجم

والنباتاتالعقاقيرالفاظمعافي،لفهمالراهببنقولااستعانواالاندلس

الهثخاصها.ولمعرفة

لديسقوريد،الحشائشكتابمنالمصورةالنسخةتكنلم

الوحيدةهي،الاصرالرحمنعبدايامالاندلسالىجاءتوالتي

نةالصبكتابهفيال!رونيذكرلقد.الاسلاميالعالمفينوعهامن

يلي:ساال!في

،بتصاوبرهالمفيدالحشانث!كتابمنواحدكلمنووجدت"

اليوناني،بالخطاساميهاالادويةعندمكتوبآ،اوريباسيوسوكناش

لتمكذلكالكتابينبباقيظفرتولو،(بهامرفوق!)منهافنقلت

."الأمر

مجمعطبهارسالةفي،المنجدالدينصلاحالدكتورويذكر

اصطفنلزجمةمخطوطاتعدةعلىعرأنهم9965عامالعربيةاللغة

فيمحفوظة،النباتاتلبعضملونةعورويخهاجدآقديمةباسيلبن

الحمثائثىلكمتابثانيةترجمةكلعزكا.ايرانمكتباتبعض

ناربخهايعود،مصورةنادرةنسخةوهي.منصوربنمهرانبقلم

تحققاونلارسلم،(م1180-1152)للهجرةالساجالفرنالى

.الآن"ى
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الضاقر:علمفيالاندلسيةالمدرسة

فيالحشانشلكتابالمصورةاوالمزجمةالنهمختحدتلم

الاندلسالىجاءتالتيالمصورةالنسخةاحدئنهماالربيةالإد!ثرق

الاصر.الرحمنعبدايام

الأندلسالىالرا!نقولامجىأثرعلى،ترطبةفيظهرلقد

اهتموا،المستعربينوالربالاطباءمنمجموعة(م959-963)

الاغريقية.باللغةوالمدونالمصورديسقوريدبكتابخاصةبصورة

كا،الصقلىالذعبدكأبياليونانيةويتكلميفهمبعضهموكان

حذايالوزيركالطبباللاتينيةاللغةويتكلميفهمبعضهمكان

والنباتاتالادوبةاسماءلفهمالراهببنقولااستعانواوقد.شبروطادن

النطقونصحيحاثخاصهاصرفةالىسعواكا،الكتابفيالواردة

فيكلهمالنفرهؤلاءوكان":جاجلابنوبقول.تحريفبلاباسماحها

المستنصرايامفيوادركتهادركتهم،الرا!نقولا!مواحدزمن

الحكم"

الفزة،خلالوصيادلةاطباءعدةظهورذكبعدتوالىثم

بكتاباقمواممن،للميلادعشروالاكالعاشرالقرنينبينالممتدة

عامة.بصورةالعقاتيروبعلم،خاصةبصورةدي!مقوريد

ويثرحه،الحشائشكناببلراسةالاحثونهؤلاءيكتفلم

النباتاتوبينديحقوريدوصفهاالتيالباتاتبينالمقارنةحاولوابل

نباتلكليجدواانحاولواكا.إفريقيةولهثمالالاندلع!فيالنامية

العربيةباللغاتاسمائهمختلف،الحثائثىكتابفيورد،طي

والسريانيةاليونانيةباللغاتاسمائهالىبالاضافةواللاتينيةوالبربرية

الاسلامي.المشرقبلادفيالباحمينمؤلفاتفيالمذكورة،والفارسية

-192-
http://www.al-maktabeh.com



أسهمممن،الباحثبنهؤلاءاشهرعنمختصرةنبذةيليفيماوشذكر

.العرىوالمغربالاندلىبلادفيالعقاقيرعلمتقدمفي

ابيابنعنهقال.حسانبنسليمانداودابوهو:جلجلابن-9

بالته.المؤيدهشامأيامىبالمعالجاتخبيرآطبيب!كانانهإ!يبعة

دبسقوربد(كنابمنالمفردةالادوبةاسماءنفسبر)كنابمؤلفانهاشهر

التيالادويةذكرفيمقالةايض!وله-ترطبةهـبمديخة372عامالفه

كتابه.فيديسقوربدبذكرهاأ

امايذكرهوأذلكاغفلديسقوريداذ"جلجلابنويقول

ومندهرهفيمستعملغيرذلكلأنواما،جانأويئ!اهدهيرهلملانه

.!جنسهابناء

ياابنعهقال.سمجونبنحامدبكرابوهو:سمجونابن-2

المفردةالادويةقوىبمعرفةامناز،فاضلاطبيبآكاتانهأصيبعة

محمدبنالحاجبالمنصورايامالفه،فيهامشهوركتابله.وافعالها

.هـ(392سنةالمنوفى)عامراكا

احد،البلخيالرحستعبدالمطرفابوارزيرهووافد:ابن-3

عاملحباةاقيدكلوكانهـ،387عامولد.الاندلساهلاشراف

الادوية3!عبتمهرإنهالاندلصيصاعدالقاضيتقال.!460

ف!هاوالف.عصرهفياحديضبطهلممانهاضبطحتى،المفردة

وكتابديسقوريدكتابتضمنمافيهجمع.لهنظيرلاجليلاكتاب!

.(...تريبأحسنورتبه،المفردةالادويةفيالمؤلفين،جالينوس

عامالمتوفى)الغافقيمحمدبناحمدجعفرابوهو:الغاقي-4

زمانهاعرفكان":اصمبعةايابنعنهقال.(م1165هـ-560

اسمانها.ومعرفةواعيانهاوخواصهاوفافعهاالمفردةالادويةبقوئ
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فيلهشبيهولاالجودةفيلهنظيرلاالمفردةالادويةفيكتابله

ديسقوريدذكرهماجميعأصيعةانيابنيقولكافيهذكر،معناه

للمتأخرينتجددماذلكبعداضافئم،ى!مواتملفظبأوجزوجالينوس

."مهمواحدواحدبهالموماالمفردةالادويةفيالكلاممن

)منتحتدعاهكتابأيالعبربابنالمثهورالسريافيالعالمصفولقد

المنتخبهذاوعن،نفسهالغاففيكتابوهو،(المفرداتجامعكتاب

.هوفمايرماكسالمستثرقالطببيقولكا،البيطارابننقل

النباتاتبأوصافالحاصباهتمامهغيرهعنالغافقيويمتاز

العقاقيرلعلمالأولالعربيالاستاذيجعلهمما،الوصفهذافيودقته

المؤلفين.بقيةأخذوعنهالاندلسفي

ادريسبناللهعبدبنمحمدالعالمالاميروهو:الادريسيالشريف-5

.م1100هـ-493عامبمراكث!سوتامدينةفيولد.اطسني

بنتيجةالاندلسلمغادرةاضطرلكنه،ترطبةفيالدراسةلمتابعةرحل

فمراكشقاديشالىلشبونةمنبدأتكبيرةبسياحةقام.سياسضغط

البحرية.والرحلاتالجغرافيةبعلمكخببرشهرتهاذاعمما،والسودان

مدينةفيفحل،خبرتهمنليستفيد،!مقلياملثالثايىروجراستدعاه

،الآفاقاختراقفيالمثاقترهةمحاببتألفقامحيث،بالرمو

صقلياعاصمةنيوتوفي،والفلثللعالم3ءتمصوربعهملقامكا

+م1160هـ-560عام

كطيبالثهرممااكثر،جغرانيكعالمالادريصيالشريفاشهر
سىمنجملةفياسمهأوردناذكمعولكن.العقاقيربعلممهتم

،والنباتاتالمفردةالادويةفيكتاببتأليفتاملأنه،العلمهذالتقدم

والعقاتيرالنباتاتبعضفيهوصف،(النباتلاشتاتالجامع)دعاه

ولكن.والسودانافريقيةوشمالالاندلسفيشاهدهاالتيالجديدة
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يقولكالآنه،تبلهمنالغافقيبهقامممادقةأقلكانلهاوصفه

بعضالمعلوماتالادريسياستقىوقد.نبايخآمنهأكزطبيباكانهوفيرما

وحشية.لابنالفبطيةالفلاحةكتابمنوالعراقسوريةبنباتاتالمتعلقة

بنموسىعرانابوهو(م1205-1935):يمونابن-5

صلاحالسلطانعهدفيمصرالىرحل.يالقرطالموسوي،ميمون

قام.ال!احزفنماولاالتجارةفيعملجثالايوبيالدين

من.جالينوساراءيخهاولخصولثرحورسائلكفعدةبتأليف

ونثمرهبتحقيقهقامالذي(العقاراسماءثرح)الطبيةمؤلفاتهاشهر

.القاهرةفيم9939عاممايرهوفماكسالالمانيالطبيب

،هذامؤلفهفي،الكالإميقصرانميمونابنحاوللقد

.المداواةبفنزفهفيفعلا،والمستعملةالعربياالعافيالموافرةالعقاتيرعلى

فيذكرهاوردالنيوالنباتاتالعقاقيرعدديتجاوزلمالسببلهذا

سبقهمنقبلمنوموصوفمعروفاكزها،عقار(405)كتابه

والغافقيالادريصيالشريفميمونابنقلدوقد.المؤلفينهـن

ذلأثفيوالحديهثةالقديمةاللغاتبمختلفالعقاقبراسحاءايجادبمحاولة

الوقت.

عبدمحمدابوالدينضياءوهو(م1248-1197)اليطارابن-6

دمشقالىنزحتمبالاندلسملقامديةفيولد.البيطاراحمدبنالله

الصغرىوآسيةوسوريةانربقبةشمالجاب.م1220سشةحوالي

للعشابين.رئشأالكاملالسلطانعيةحيثصصرالىعادتم،واليونان

مدينةفيواقامسوريةالمطالبيطارابنرحلالمذكورالسلطانماتولما

.م9249-!646عامنوفيحيثدشق
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واشهرهااهمهاالمؤلفاتمنمجموعةبوصحادطارابنقام

علمفيمؤلفاوممعيعتبروهو.(المفردةالادويةفيالجامع1)كشاب)

(0014)عنيفوفمافيهوصف.الآنحىالعربيةاللغةفيظهرالعقاقير

اليونانعرفماحصيلةهذامؤلفهنعتبرانويمكننا.ونباتعقار

منتصفحتىالعقاقيرعلممنوالعربوالفرسوالهفودوالرومان

سأحاولفاننيالكنابهذالأهميةونظرأ.للصيلادعثرالثا)ثالقرن

فيه:جاءماأبرزأبينأنيلىفيما

مناليونانيةالعقافيرعنمعلومانهاليطارابناشمدلفد-آ

لجاليوسوالقاطاجانسالميامرحمابيوصن،لديسقوريدالحمثائشكعاب

والبيرونيوالرازيالطبريامئاك،القدماءالمؤافوناخذبينما،مباشرة

.السرياظاجمةوالرالمؤلفينطرينعنالعقاتيربعلممعلوماتهم،سيناوابن

معلومهوكاديسفوريد،فيكتابالواردةالعقاقبرعدديببغ-ب

اشاركما،(675)البيطارابنفهاأوردوقد.ونبات!عقارأ(075)حوالي

وجالبنوس.دبسقوريدمنكلعند،عقاركلفبهاالموجودةالمقالةرقمالى

الادويةاسماءتفسير)كتابمنالبيطارابناستفاد-،

يثرح)وكتاب(جلجلابن)حسانبنسليمانوضعهالذي(المفردة

النباتاتاسماءفبهمافسرتوالذي،ميمونلابن(العقاراسماء

العربية.باللغةاليونانية

ذات،والنباتاتالعقاقيرجميعاسماءالبيطارابنذكر-د

(515)حواليعددهايبلغوالتي،والهنديوالفارسيالعرفيالاصل

منخاصةبصورةواسنفاد،سبقهمنمؤلفاتمن،ونباتأ9عقار

العقاقيروصفعند،عمرانبناسحقالقيروانيالطببمؤلفات

المنثأ.الهندية
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،الناتومعاجمكتبفيوردماجمغالبيطارابننقلهـ-

لأشتاتالجامعوكتاب،الدينوريحنيفةىي.ألالنباتكتابسيماولا

العباسي.الالمثرقيةالرحلةوكتاب،الادريسيللثريفالنبات

النبافي.

ولا،الغافقيكتابمنالكئيرالشيءالبيطارابناقتش-و

وبكفي.والممريةوالاندلسبةالبربريةبالنباتاتبتعلقكانماشما

الغافقيعنالبيطارابنرواهااليالاستمثهاداتعددبأننذكران

المحلية.النباتاتوصففيدقتهالغافقيعناخذوقد.مرة(84)بلغت

كتابفيذكرهاوردالتي،البربربةوالباناتالعقاقيرعددأما

عددوكذلك،العشريتجاوزلمقليلافكان،البيطارابنمفردات

الشربن.بنجاوزلموالمغرببةالاندلسيةالنباتات

الأجنيةالعقاقيربعضوصفالبيطارابنأحسنلقد-ز

منها،نذكرعلي!حثهـفصلةبصورةمهاكلعنوتكلم،المنئأ

الآتبة:العقاقير

-السيسباقوارنجيالصينيبنوعيهالراوند-الكافور--الكبابةالكندس

باد-الزالسنا-السقنقور-السقمونيأ-السذاب-الثونيز-الصبر-

الثعلب.-خصي

عشرالثالثالقرنفيالبيطارابنوفاةبعدالعقاذبرعلمتدهور

العربيةالبلادفيالفقروانتئماراثماخهاوارنفاعالادويةفقداتبسب

بالتمائمالاستعانةاليالفاسوعاد.المليبيةلحروباعقبوالاسلامية

.الاسواقفيالمتوافرةالبسيطةالعقاقيربعضجانبالىوالتعاويذوالرقى

العرببة:المولفاتخلالمناالعاعقاقيرعليينعرفونالاوريون

عصرانتهىللميلادالثانيالقرتفيجالينوسالطببوفاةبعد

اطباهواصبح.الرومانيةالدولةفيوالصيدلةالطبعلومازدهار
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وبدأت.اللاتييةاللغةيتكلمونلهاالخاضعةوالبلادروماوعلماء

بالسحرمملوءي!ش!محلهالجلتخعنهيروجالينو!ابقراطتعاليم

.بالمعجزاتوالايمان

غفوتهمنال!ربيالعالمانتبهللميلادالثامنالقرناوائلوفي

والتي،والغربالثرقمنابوابهتدقوالمسلمينالعربجنودطرقاتكل

الدليلاخذتلذلك.أوروبةقبنحومتقدمةاسبانيةجنوبتحتلجاءت

فيتقفلكيالكنيسةرايةتحتصفوفهاوترصقواهاتجمعالاوربية

بها-المحدقالخطروجه

الذيوالتتئالعليالتفبىقالكنيسةرجالمنالمفكرونلمسلقد

الحصوكالىفسعواالتخلفهذاتداركحاولوالذك،العربامتازبه

.لحضارةابركباللحاقيستطيعوالكيوترجمتهاالعربيةالكفعلى

اللاتينيةاللغةالىنرجمتالتيالعريةالكتاوانلمنكان

قسطن!ينالراهببرجمتهقام،العباصىبنلعلي(الصناعةكامل)

لليلادعثراننيالقرناوائلونيما.م1059عامحوالطالافربقي

(م1871-1411)يمونيالكرجيراريد!خرآإيطاليرا!ظهر

الاطباءلاعظبمضخمةمؤلفاتعدةترجمةوقامالعربيةاللغةتعلم

والتصريفسينالابنوالقانونللرازيالمنصوريكتابمها،المسلمين

.للزهراويالنألفعنعجزلمن

بالادوبةخاصأجزءآتفمالموسوعاتهذهجميعان

الاطباءجعلاللاتييةاللغةالىترجمتههافانلذلكوالمركبةالمفردة

افريقيةأوآسيويةعقاقيروأوصافاسماءعلىيطلعونالاوربين

العربحافظالتيالأوربيةالعقاقيرالىبالاضافة،ديسقوريديرفهالم

باللفظ.قبلتحريفمعاليونانيةاسمائهاعلىعامةبصورة
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ئسخةأيالعالممكتباتفيلديايوجدلاانهحاليأالثابتمن

ينرجملمالكتابهذاانكادبسقوريدلكناباليونانيالاصلعنكاملة

نابمكننالذلك،للملادعشرالحاديالقرنقبلاللانينبةاللغةالى

القديمالعالمونباتاتعقاقيركلاطلعتقداللاتينيةأوروبةبأننؤكد

فعالةبصورةاسهمواقدالعربوأن،العربيةالمؤلفاتطربقعن

.والناتالعفافير:عليأسسوضعفي
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يخةاث!لافيلالهبمنغماواالمحنظل

!بس،يعرإ
تررر!عسرإقاهمى4كلا

القديم.العربيال!فيالبارزةالنباتاتمنالحنظليعتبر

واستطباباتهخواصهدراسةفيونعمقواجيداالربالاطباءعرقفقد

به.المعالجةوطرق

ونرجمتديسقوربدسعنهفكتبالحنظلالبونانبونذكروقد

.الميلاديالتاسعالقرنمننصفحوافيفيللعربيةمؤلفانه

فيمأوردوه،الاسلابمقبلالحنظلعرفوافقدالعرباما

الببت)معلقخهيبقول،الجاهليالثاعرالقشىامرؤفهذاشرهم

:(4رقم

(1)حنظلناقفالحيلدىسمراتمخملوابومالبينغداةكأني

:(59رقمالبيت)نرسهيعفأيضاالمعلقةفيوقال

(2)حنظلصلايةأوعروس!مداكانتحىاذامنهالمتنينعلىكأن

العمرفيالأيهمبنجبلةبهامدحقصيدةمنثاتبنحسانوقاك

الجاهلى:

المزجانكطةأاعأسنيتظصفالولاثذالفصغتددنا

(3)الشطباتحنطلشرىولاخوالمع!بالمغافريئعلئفنلم

حنظلة:بذلك!سوممن،الجاهليالعيرفيحخظلةالعربوسى
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بنوحنظلة،الجاهليةفيالعربقضاةمنوهو،القضاعيفهدبن

سفيانأبيبنوحنظلة،الجاهليةفيالعربأنبياءمنوهو،صفوان

.بدرصركةفيقتلواالذينالمركينمنوهو(معاويةأخو)

الحنظلبذريعصرونالبدوبعة،!أننذكرأنالطريفمن

.(4)كالخبزويأكلونهتبقىمايحمصوطثم،فهزيتهفيستخرجون

لبؤكل.الدتيقأووالتمربالبنيطبغبذرهأن(5)ادطارأبنويذكر

فيذلكعنالاجمالقطرانويستعصلونالبذريحرقونالدوأنكا

.(6)الجمالجربمداواة

وهو.وإنريقيةآسيةمنالحارةالمناطقفيالحنقينمو

.(7)وتركيااسباياوتصدره-الاخرىالربيةوالبلادسوريةفيموجود

(8)المقاحرنرىللدحممورالانطاكيداودابنتذكرةاحياءفيذكروقد

رعدركاطاع!ئرخمسةنحومصرفيسنو؟الحنظلمنيستهلكأنه

منه.كبيرةكياتللخارت

:العربعندالحنظلوصف

الشجر!سضرب:الحنظل":المحكمفيسيدهابنيقول

وحنظلة:،بذلكسيرجلاسم:وحنظلة،حنظلةواحدته،المر

تجيلة"

الصيدنةكتابهفي(9)البيرونييوردهاعديدةأسماءوللحنظل

اذااطخظلةوالخطانة،والعلقم،الشرىبالعربيةفهوالطبثي

،صفرةولابياضيدخلهاولمالسوادالىتضربخطوطيخهاصار

وبالرومية:،!لإت:وبالسجزية.تلخوخيار،كبست:بالفارسيةوهو

عماروأيضامريرانباتا:وبالسريانية،غريوسوأيضاكافافلوس

قولوا:جاليخوسوبدعوه.تلخكخربزة::وبالزابلبة،برامرارت
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ذكر،نوعانوهوالحاليةالعلميةتسميتهأصلوهي).(01)فيض

أبيض:أملسرخووالاؤفىليفيهووالذكر،وأنثى

.(12)(سيناابن)يابسوهوالحرارةشديدوالحنظل(11)(الرازى)

كالكرةمدورةوثمرة،الارضعليمنبسطورقوللحنظل

.(9)(البيروني

والصحارىالرمالفيوبنبتالشحمالأبيضالبدويوخيره

.الامطارمياهالابثربلاالمرنفعةالمواضععكالبرفي"والثابت

واجتاؤه"(9)()البيروي"بقرب!نفعلادث!أوأحرفهوفلذك

"البردورودعند،الليلأولفي،الزياطلوععندالسنةخر7في

(9)(وفاالبير)

الحنظل:استعمالات

عديدةالعرورنيال!فيالمداواةنيالخظلاستعمالاتكانت

(13)الطبرياستع!لهالعربيةالذهبيةالعصورفجرفمنذ،ومتنوعة

المخرشتأثيرهولاحظ"البلغبماسال"للأمعاءكسهل(م780)

استعملهكذك."الامعاءيمغصاجيج":بانهقائلاالهضيالجهازعلى

المربض.أنففيمائهمننقطاذا"العينمناليرقانصفرةقلع"في

ذكرفقد(م925-865)(11)الرازيبكرأبوأما

وداوى،للبطنالمسهلتأثيرهالىبالاضافةالحنظللشمالمقيءالتأثير

مسحوقعليتحتويثرجيةبحقنوالقولفجوالفالجالنساعرقبه

سببتالمهبلطريقعناعطيتاذاالحقنهذهومثل-المجففةالثمرة

الوركووجعبأخضرهدلكاأيضاالشاعرقوداوى.الاجهاض

وملأهاالمرةجوففيماأخرجالاسنانولوجع،بطريهد)كا

ذهباخلابهذاالمريضتمضمضفاذا،حاررمادعليوطبخهاخلا
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الحنظلجذراستعمال"الرازيذكر:العقربلسعولمداواة،وجعه

الحنظلأصلأنواحدغيروخبرفي"الفمطريقعنأوموضيا

وخبرت.فيهمذلكمشهورالاعرابوأنالعقربلل!همعدواءأعظم

درهمافسقاهمواضعأربعةفيعقربابئلسعتأنهأعرابيعن

ى!انه:البصرىقال.المكانعلىبهماكلفسكنالحنظلأصلمن

."أيضاوجعهسكنعليهوطليسحق

الىبكرأنيعهدمنارمنمنونيفترننصفوبمرور

توسعت.(م1036-980)(12)انشابنالرئيسالشخعهد

الىنجالاضافةالعربعدواضحبثمكلالحنظلاستعمالمجالات

الحنظلورقاستعمالالرثيسالشيخذكرالذكرالسالفةالاستطبابات

فيالحنظلودك"الأورام"ومعالجةالنزيفوقتفي"الغض"

العصبلأوجاعنافعوهو،يبرئهاالآفةموضععليالفيلوداءالجذام

عليالزيتفيمطبوخهأنكا."جداالبارد"والنقرسوالمفاصل

انتصاببهويداوى،الاسنانوقلعالآذاندوىيعفيقطورشكال

واليرقان"المفاصلفيالغليظالبلغم"المفصليوالانصبابالتنفس

الافا.يى.ولدغالاستسقاءفيفينفعجذرهأما.البوليةوالامراض

انهقاثلاالاخفرللحنظلالهمصيالتأثيرأيضاسينان41ذكروقدهذا

."قتلبمارحتىويكرباطبافىءويقيبافراطيسهل"

جديداشيثاالجظلاستعمالاتعلى(9)البيرونييزدلم

."التفربخفيأخذالحماماطعههاذا"وأنهتأكلهالفرسبأنوذكر

مداواةالخظلاستعمالاتعليزادفقد(14)البغداديأما

لا!!شاتوسعالبيطار)5(ابنعهدوفي.والسادوالربوالتشنج

والشقيقةالرأسوجعمثلأخرىعديدةعصبيةأمراضاليشملالحنظل
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عسرةمثلتنفسيةوأمراضا،المزفةواللقوةوالوسواسوالصرع

الثعرفيسودالزيةفيالحنظلويستخدم،المزمنوالسعالالتنفس

.(المجوفةالمرةفيالمطبوخالزنبقدهن)الشبويمنع

جثالجذاممثلالجلديةالامراضمنكثيرفيمفيدأنهكا
الاتقاءفيأيضاويهمد،الثورةالفيلوداءالثعلبةوداءألمهيسكن

فيويستعمل،بحبهتبخرأالاسنانوجعفييفيدكاوالماليخوليا)61(

بطبيخه.رش!البرايخثقتل

السمرقندىعمربنعليمحمدالديننجيبلمخطوطةهمطالعتنالدى

وجدنا،حبئيالاحمديةالمكتبةفيالمحفوظة(الأقراباذين)

الرعثةينفعفهو،سابقاتذكرلمامراضمعالجةفيالحنظلذكر

كا،الابيفوالبهقالشموفقدالسمعوثقلوالعشاالبيروضعف

الميت.جثةلحفظتدبيرفييستعملأنه

استعمالاتالىأضاففقدالانطاكي)79(داودأبوأما

،القدمانبهدلكتاذاوالوركالظهرأوجاعفيفائدتهالحنظل

والمقعدةالآرحامينقي"النسائيةالامراضوبعضالجنونفيونفعه

."الرديثةالامراضمن

الدوائية:وصفانهالحنظلنحضبر

الثديدالأبيض"هوالربالأطباءعدالحنظلأنواعأفضل

اشعمالهغداةالاثمرتهمنشحعهنزععدموبجب"اللينالبياض

ضررهكانوالاينضجحتىيجنىألابكا،تأثيرهضعفوالا

.(12)(سيناابنكبير()

مختلفةطرقأالعربابق!عفقدالفعاليةشديدالحنظلكانولما

(13)()الطبرىبالكثيرا"يكسر"شحمهبخلطكأنس!يتهلتعديل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بدواءيستبدلانويمكن.(5)(البيطارابن)العرنيالصمغأو

الراوندمنونصفدرهمأوالخروعأوحبالحماركقثاءآخر

ورقهاصلاحاما00(15)(ارهراوي)الصلشرابمعالطويل

ابن)"الداوةمن!ثيءفيهيبقىلاحتى"الظلفيبتجفيفهفيكون

.(5)(البيطار

كتناولمختلفةطرويئوعنعديدةبأساليبالحنظلاستخدموقد

خلطهبعدحبصنعفيشحمهويدخلجذرهعصارةأوشححه

يسقى:شرابمنهيحضرأو،(11)(1)رازي)مختلفةبمواد

شرابأوالعتربمنومليءفوقمنجوفهاأخرجوربما"

بسحقأنالىناررمادكلوضعورءاوليلةيوماوترك،عتيقحلو

الثرابمنخرآنوعوهناك،(12)(سيناابن)"ويسقىناعما

والمضمضة.(5)(البيطارابن)الثمرةجوففيالعسلمطوخهو

ويدخل.ذكرناكاالاسنانوجعتفيدالمجوفةالثمرةفيالخلبمطبوخ

حقنااصخدامهويمكن.للأنفوأخرىللاذنقطرةتركيبفي

الحقن،أدوبةفيالمجففةالثمرةسمحوقبالقاءمهبليةأوشرجية

ابنويخنلف.طريهطليأوأخضرهبدكمو"حيايستعملكذلك

فالاخير،الحنظلسحقمدىحول(12)انيسابنمع(5)البيطار

وصادف"،جيدايسحقأاذالأنهسحقهفيالمبالغةضرورةبرى

يرىبينما"الامعاءوتعاريجالمعدةبنواحيويتثبثبربوالرطوبة

فانهناعماالحنظليسحقلاآنينبغي":قائلاذلكعكسالاول

."فعقرهابالاحثاءلصقناعماكاقاذا
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الحنظل:نجاتتحليل

(19)كيماويةموادعدةيحوىانهحديثاالحنظلنباتتحليلمنتبين

الاتي:اهمها

"-؟ه،5؟ال!9صنه!د،،له!(ظ!)

3؟ه!ه،معممزوجةأنهاتبينراتشجيةسكريديةمادةعنعبارةوهى

أيضاراتنجيةمادةط!و

3-.!!"،!هح!."!ء"

ء!كاسه!آ5*ك!،0

5؟!لك5،!اال508ذ4!ستيروليةسكريديةمادةعنعبارةوهي

5-3!"؟أل!5ذ4،.

وهي،مغمىمعالكعيةكبيرماثعااسهالاالكولوسنئينمادةتسب

تشبمهاالاثدةوالجرعة،الدقيقةالامعاءفيمخرشنأثيرذات

!ة!!دهطهحر+الوتاسيومنؤصيخسبالمستمرالاستعمالأما،وهطا

.(20)طع*3ف!كه55مع"8!!ك*،!قه!الصوديومو،صاع

صناعةفيالحديثالطبفيالكولوسنثينمادة،وتستخدم

وفي،استعمالهاعدميحبذمنوهاك،(21-19)المممهلةالادوية

الاقنصادية،النباتاتمجموعةضمنيذكرونهالهامتحمسونيوجدالمقابل

(7)الطياتخدامهافيالوسعالىنهدفمكسيكونيوفيأبحاثونجرى

تفسيرفييسهمذلكولعل(19)اضيأللبوكمدرتأثيروللكولوشثن

عسرةأو،الاستسقاءمثلالعريىالطبفيالحنظلاستعمالاتبعض

رئة.وذمةسببهاكاناذافيعاالتنفس
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توجدولاكثيرةالعرفكاالطبفيالحنظلامتعمالاتان

يمكننالاذلكومعالاستعمالاتكافةتدعمالحاضرالوتتنيأدلة

به،تداوىكانتالتيالامراضفيمفيدآتأثير،للضظلأنئنفىأن

لسبرالكانيةالتجارباجراءمننيهنتعكنالذياليوميأتيولعله

الكبير.السرهذاأغوار

يخا.ظحالخظلوناتغى.جهاغضاجةالحظلنقنس-شوكلامخرة:عرةج:عرات-1

الخظل.لحرارة

الخظل.بعيهيئاكيالأطىالحجر:الملايئ-!ابهيحقالأيالحجر:الداك-2

الحتل:اظطان-ورتارالحظلنجر:انرىضفور-مفروهـ:،افيصحشتوع:المنافي-3

خعر.فطر!لفيرقير!ةر

.ىالمضالمبهابخايخةالمجو!،فيس10ارارعاز-ا

"!يلأ518ه!كنه!!!فى"نعهي8

رالاززيئ.الاثويئلفرداتاجلأ!ح،را!يلاابن-5

العربي.تدط.ءنحدابخايةا!ررة،ننلر،ر-6

"ط!3،"كه4كه4!ك*!لء5هـ!ق!5،+ءذعلا*يه!ل،كع!!-7

الصلاريئ.المقردا!راليةابخاتاتنياكذكرةاجاء،القاحسيراككرر-8

.ب!لافيالصدق،وقطادرالىمجانايو-9

كا.ننيت.اجكاحاتنقواالمدزقبىنيت.اجفرردماكا.ا!الامذ"-01

.أبفياطري،ازيالىبكرابر-ا؟

.ابنيالقانرن،ياابن-12

.ابنيالحكةنردوس،الطري-13

.ب!لافيالخاراتمحاب،النداكي-11

اتايف.عنعبزلنبالتر،ارمراري-15

نبانى.رالااطزنالىايل،الرداريئ-المابخريا-16

.باب!لاو!مبحا!جاوالالابأولينذكرة:نطاكيألاداوودابو-17

.اثرةعنتكلم-18

!ط!"8!ة!ههىهرح!9!*!!5ك!!،طء*!نطه"،!!يفه45نه4.-19
"ط!حه!ط!ء8،8!ح!،طهـ!هه2ء!ط!!!*!آةح!!!ح804!!!"!!مهء!ة.-02

"!يلأح،ء"!!فلا8!فىآ!نهء*.-12
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)ا!لإالخخ!

الحكمةنردوس،الطبرىبنسلبنعليالحسنأبو(\

.1928سنةبىبرلينآفتاتمطبعةفيطبع414صالطبفي

الحاويكتاب،الطيبالرازيزكريابنمحمدبكرأبو(2

مجلسمطبعة،342-340صفحة20الجزء،ال!في

الهند.-بادآبحيدرالعثمانيةالمعارفداثرة

القانون،سينابنعليبنالحسينعليأبوالرض!الشيخ(3

مكتبة.(317=316)صفحةالثافيالكتاب،ال!في

.بولاؤةطبعةعنبالاوفتجديدةطبعة،ببغدادالمثئ

التأليف،عنعجزلمنالتصريف،الزهراويالقاسمابو(4

اللغةمججكلعضوالخوريلي!شيمالدكتوريحقفهامخطوطة

دمشق.فيالعرية

كتاب،البغداديهبلبنعليبناحصدبنعليالحسنأبو(ه

.86صفحة،الثاتيالجزءال!فيالمختارات

الدكن-باد7جدر،العثمانيةالمعارفداثرة!ى!لجممطبعة
الهفد.

بابنالمعروفالمالقيالاندلحصياحمدبناللهعبدالدبنصياء(6

الثاني،الجزء،والاغذيةالادويةلمفرداتالجامع،البيطار

.بغدادافنى!يمبة(38-36)!فحة
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

للعجبوالجامعالالباباوليشذكرة،الانطاكلداوود

المطبعة،116و115صفحة،الاولالجزءوالعجاب

هـ.1308شةاحايالابياحمدلصاجهابممرالميمية

الاقراباذين،،السمرقندىعمربنعليمحمدالديننجيب

.1269رقمحلبفيالاحمديةا،ممتبة

.الصغرىالطبالنباتيةالمجموعة،ارماينوسعازار

دمشهقجامعةمطبعة،العقاقيرعلم،البابازهيرالدكتور

1971.

ا"!ريةا!نة،المصرينقدماءعندالضباتيةالروة،نظيرو)بم

.1970والنشرللتأليفالعامة

،رسومفيالرنيال!تاريخ،قطايةسلمانالدكتور

.1976حب،الحريةمطبعة

المكتباتفيوالصبدلةالطبمخطوطات،قطايةملمانالدكتور

.1976بحبالزاثمعهدمنشورات،بحبالعامة

-"21-
http://www.al-maktabeh.com



يذمجبيهابى!زا

طهنم!"".ء004"!!!!4!مما!4ح!لة!!،

"،!كل!لم3*،!ى5"ولحء،430.!،ه+!3!!له!!،ءي

لو!ح!ةللةحح5!*ةح30

"!لاي،ك!55هـ!4ة!!فى!!ف!!.

+!ككا،+هول4!"يء!".!.+ء+،ء3ي!،!!ص!!"هءنه!3ه!*!3++،كةح"ع.

ءف"ه!،كؤ+ءم!+،هأل!!ك.ضور.

!.!.!ك!4!له!!"ى5!هحة30

بم"لاة*!*!لأه،كا!

م!لم!!عه!3ءلك4ةء"ة!"،حء،

+!"4،*4،!"نط!9!ة.

5!صن*."*!!كة!4!

ول4-!آ3"ى.،ة8هه6لمه"كل"ء4ءسءص!لاعهـ3ءة"،ء4ةءح

وح6!"4ص*4،هـعظ،،!ة"973.

!!نللخهـ،*،"4"طه!!ك*.5،ط!ك!ى!!ن،طالس!ىفحه!،!!+2ط!ط3ص!خنه4!هل

!!ط!ط"968.
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"لغيزذاطئنفيفيالرايذخوذتجدا

.لةقىتىأحن!زي!لا

دضقجا!-الطبكية

البحثبديبين

المنصوريفيالخاصةالمادة-:؟العيونطبفيالرازيمحب

المجلدفيجمعتالتيالادة-:2

الحاويمنالثاني

؟العيون!نيالرازيكتبهماكلكلهذهكانتفهل

طبفيللرازيرسائلخسىوجودالىسباطبولصاشارلقد
الىسيزكينأشاركا،(الخاصةحلبمكتباتفهرستفي)العيون

أبيوابنالبيرونيوذكرهماسباطيعرفهمالمأخريينمخطوطتين

(الأجفاننطربفمعرفةفي)(العينصراففي)أصيبعة

وابنوالقفطيالنديمابناليهأفار(النظرلهئروطفيكتاب)وثمة

أصيبعة.أبي

فهي:سباطمخطوطاتأما

.(العين!ثرففي)الحواسسائرعلىالعينفضلنيكتاب(\

الين.هيئةفيرسالة(2

.الابصاركيفيةفيكتاب(3

ابتطش.
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بالحديد.الجنعلاجفيرسالة(4

وعلاجها.العينأدويةفي(ه

سيزكين.الهاوأشارأصيبعةأبطابنذكرهاالاعمالهذهوجميع

وتم!عالنورفيالنواظرتفيقأجلهامنالتيالعلةفيمقالة)وثمة

.(الظلفي

أصيبعة.أنيابنالهاأشار

ذكرهاباديآنجمنان(العينصراففي)واحدمخطوطوباستثناء

جصيعا.

العين.!فيوالمنصوريالحاويعلىيقتصرلااذآالرازيكتبهفا

أهعيتها.ندركأنيمكنالاعمالهذهمنكلعنوانومن

المجولهى.الهايثرلمالمادةهذهفمعظم(\

.الحاويفينجدهالاالمادةهذهمنكميروقسم(2

.لأبحاثاهذهلمثلتعرفرحنيناأننرفولا(3

التمعالمخطوطاتهذهعلىعزنااذااتاذكمننستتج

معرف!هاكلنقدرلاأموراالعين!مجالفيسنكتشففانناودرسناها

تحقيقمننتمكنأنوقبل.الهيرينالرازيلكتاىتراءتفامن

التالية:الأسثلةعلىنجبأنلاءكنلافانهالاعمالهـذه

نأاعتبرنااذاالعين!فيكجددالرازيموخهوما(\

العلم.ياغربةكانااسحقبنوحنيناماسويهبنيوحنا

يتعلقفيماتجديدهافيالرازيأسهمالتيالأعمالهىما(2

(الأجفاتقطريف)(الحدقةواتساعتفبت)تالعينبغرائز

.(الابصاركيفية)(الخظرشروط)

-214-
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(جالينوسكلالثكوك)كتابهفيالرازيأقأصيبعةأبيابنينقل

هذاوفي(الينمنيخرجبشعاعيكوقليسالابصارأن)بين

أوضحموقفالىهذاالرازيموقفتطوروقداقيدسلنظريةنقد

ذكالىهيرشبرغينتبهولمالهيئمابنعفدنظريةالىثمسياابنعفد

مقالتين.فيمايرهوفبينكا

تحدثالرازيأن:أخرىملاحظةلاحظهيرشبرغأنإلا

بفراءتافهل.إليهالاغربقيثرأماوهوالحدقةواتاعتضيقعن

هذهفيالفضلصاحبمعرفةالىنوفقهذهالرازيلمخطوطات

الغربزية؟الملاحظات

وتجاربهملاحظاتهكتالرازيأنالحاويفيعرفولقد

نصنيفهوأحسنالأقدمونكتبهماأجوداقنبىأنهالىاضافةالخاصة

وجاليوسوديوسقوريدسأبقراطعننقلفقد.اسنادهفيامياوكان

.(لدبامعروفةهؤلاءوكنب)وأوريباسيوسوبولص

وحب)والاسكندروسورانوسهيروفيلعنأيضاونقل

الحاويفيماجلنقلالرازيأنالا(الآنلديخامعروفةليستهؤلاء

تمكنلماالحاويلولاأنهومعروف،حنينعنالعينطبفيمادةمن

عانعوفماوضمنرث!علاالمقالاتنعىوترميمتحقيقمنمايرهوف

كتابيرفلمأنهلنايتبينالانحىالعين!فيالرازي!به

العين!فيكبيرمؤلفأنهمنتأتيلاالرازيوتيمةديموسثيس

طبفيأعالهفيمتثرةوكأستاذكهمريريملاحظاتهفان،وحسب
.الأخرىالطبيةأعمالهشأنشأنهاالعين

المنصوريأوالحاويعنتقريراأعرضأنهناأريدولا

عرفالرازيأنالىأشيرأنأودوانما،للمختجنصروففهذا

-215-
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سباقاكانكااصولدونماالعين!فيالمخدراتاستعمالاخطار

.الأجفانلمعالجةارثبقعليحاويةأدوبةوصفالى

والظفرةلب!للعملياتطييبشكلوصفالعينيةالجراحةوفي

.والغربالأجفانوالتصاقوالزوالشعرة

.أفثيلوسبأسلوبتقيدفقدالماءلعمليةوصفهفيأما

هجمةأعراضالحاويفيالسريريةالرازيملاحظاتبينونجد

المعديةوالاعراضالضبابورؤيةالبمربتكدرالمتيزةالحادةاررق

موضع.منأكزفيوذك

حنين!نفهاأنبعدثمانيةالرازييصنفهاالقرنيةوأمراض

عندالامراضهذهعدديصلبينماأربعةيذكرسيناوابن.خ!سة

.عشرةثلاثالىعشىبنعلي

يصل(المشجرة)للرازيجديدمخطوطعلىالاطلاعولكن

هذهوالمشجرة.عثرةالىععوماالرازيعندالقريةأمراضبعدد

مكونة،طهرانفيالمجلسمكتبةفيمجموعفيموجودةمخطوطة

ويقسمهاالعين!كلالرازييخهايختمر،صفحاتثمانيمن

يثديدةوهيالمخطوطةهذهعلىاطلعتوقد،أبوابأربعةالى

هووالمضوريالحاويفيوردماليسأنهالىتثيرلأفهاالأهمية

العين.طبفيالرازيعرفهماكل

.ذككلدليلالقرنيةأمراضومثل

المزطوطة:مطلا

منأيضماالعينامراضمعرفةفيبالمشجرةالمسماةرسالته

.الرازيزكريابنمحمدا)كاملالفاضلمصنفات
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عليوالسلاموالصلاةالعالمينربدتهالحمدمي،رلاالرحمناللهم!ب

المطلوباتاللهلكسهلسألتفانكبعداما.والمرسلينالانبياءخيرمحمد

جمعتوقدمأخذهويقربحةظهيسهلالعينفيقولالكاختصرأن

.أبوابأربعةوجعلتهي*طاوبارادتككافيالكطلبتهماقدرلك

نرنببها.وكيفيةالعينحدماهبةفي:الاولالباب

للين.العارضةالعللفي:الثافيالباب

للعين.العار!ةالامراضاسبابفي:الألثالباب

للعين.العارضةالامرافىطعلان!في:الراجالباب

المخطوطة:نماية

.بالصوابأعلمواللهوالاماقالجفونفيبالباردويستعملويشيف

سنةالحرامالفعدةذيشهرمنسينوالثالناسعفيالرسالةتمت

الأطباءمنواحدبيدتحريرهاقديمةنسخةمنونقلتيزدببلدة1007

العالمين.ربدتهوالحمدوخمسمائةونسينارخسنةفيالألباء

المخطوطة:مننماذج

تركيها.وكيفيةالعينحدماهبةني:الاولالبماب-1

ورباطاتوأغشيةورطوباتصفاقاتمنمركبجسمالجنان

هيالتيالمجوفةالعصبةأنوذلك.وعضلاتوأعصابوأوردة

منأصلباحدهماغشاءانوعلهاالدماغمنالخارجالعصبأول

.........الآخر

للعين.العارضةالعللفي:الثافيالباب-2

تعرضأناماالعينفيالحادثةالظاهرةالعارضةالامراض
واما،القرنيةفيواماالملتحمةفيواما،المكاقفيواماالاجفانفي
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الشرناق:عثراثاللجفنالعارضةالامراضفعدد.والجليديةالعنبيةفي

والئ!عر،المقبوالشر،اقالالتزو،والتحجر،دوالبر،والجرب

والسعفة.،والقمل،الهدبنتشاروا،ةوالمثز،ةوالشعير،ائدالز

............ثلاثةللضآقالعارضةالامراضوعدد

واماتشنجاماجنسانللعضلالعارضةالامراضأجناس(3

العينمالتفوقمنللعينالمحركةالعضلةاسزختفاذااسترخاء

المحركةاسزختواذافوقالىالينماكنثشجتفاناسفلالى

إلىالعينمالتتثمنجتفان،فوقالىالعينمالتأسفلالىللعين

الأسفل.

للعين-العارضةالامراضفي:الثالثالباب-4

؟الجربسببما

الجفن.باطنالىتنصببورقيةرطوبة

؟الجربأصنافهيم

بعة.أر

صنف:كلعلامات

.......الجفنباطنقيترىانكفعلاهـتهمهاالاولالصنفاما

علاتها:وماالطرفةماسبب(ه

الأوردةتمزيقمنالملتحمالحجابالمطينصبفدمسبهااما

الملتحمةفييرىفأنعلامتهاوأما،بارزبمنالملتحمفيالتي

.دممنالعلقةشبه

علاتها:وماالظفرةسبما(6
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عنديرىفأنعلامهاوأما،الملشحصةفيتريادةسبهاأما

الناظر.تغطيحتىقليلاقليلاتقزايدحمراءلحمةالأنفياقآق

علامته:وماالأهرسببما(7

علامتهوأماالقرنيةفيالعارضالفردانهـلالففيسببهاما

الحدقة.سائرفبياض

وتركيزالتلخيصمدىالىتثميرالمخطوطةمننماذجهذه

قولالصديقهيكفأنأحبحينماالرازيالهلجأالتيالمعلومات

الطبيةالمعرفةاختصارفيالظاهرةهذهتكررتوتد،العينفيمختصرا

والتلاميذ.والاصدقاءللملوك

نهائيةدراسةندرسهأنلنايمكنلاللعيونكطبيبفالرازي

موقعهنحددأنلفايمكنعندئذ،الأخرىمخطوطاتهنرفأنقبل

أهميةنأقيهناومنالعينطبفيوصبرىوجراحومؤلفكأستاذ

وقدطهرانمحطوطتيأهميةأيضاتأقيهاومن،حلبمخطوطات

مخطوطةايرانوفي.وموجزاعريعاأولياوصفاإحداهماوصفت

بعضتحضيركيفيةالرازييخهايذكربطهرانسنامكتبةفيأخرى
العين.طبفيالادوبة

والبسدالمرلهثيثا:مثلالحاويمنمعروفالادويةهذهبعض

والمرزنجوشوالأفيونوالصمغوالسكبينجوالذ!الفضةوقليميا

تأتيهناومن،الحاويمنالثانيالجزءفيذكرلهانجدلاوبعضها

والدمنجالتوتياالادويةهذهومن،القصيرةالمخطوطةهذهأهمية

يانج.ازالروماءالسماقوماءالحصرموماءنجاروالزونالحكو

سقيمةنسخةعننقلهاأنهناسخهايذكرالمخطوطةوهذه

ادقم.غايةفي

.!قبنمحمدهووالناسخ
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المخطوطة:مطلع

الادوبةتدببركبفيةفيرسالةهذهمب"رلاالرحمناللهبسم

هذه،الكحلوحجروالمرقئيثاوالتوتاالثادنجالعينفيالمستع!لة

ذكرهكاوالدمنجوالبسدكاللؤلؤالحجرياتوجميعالاربعةالادوية

والتصويلالغسلوتدبيرهااصلاحها،البقراطبةالمعالجاتفيالطبري

وربماالغبارمنمحفوظةالشمسفينجففثمالرملع!هابتميزحتى

الدواءعنالرملليتميزتجفيفهابعدوالتصويلالغسلتكرارالىتحتاج

فيهاناءفيوبطرحالدواءيدقأنهوالرولعنوالغسلبالكلية

قبلآخراناءنيالماخويمبالرمليرسبحنىو!ركعذبماء

بالكية.الدواءيربأن

المخطوطة:خانمة

والذرورالميليقربلامفرطاوالضربانشديداالوجعكاناذا

العقلولوا!.س!كنمليندواءيقطرلكناليههاالحادالدواءولا

نهاية.بلاالحمد

التيالأهمبةمدىاليبشيرانالمثلينهذيننانذلكوعلى

فيسباطوصفهاواليالمفقودةالمخطوطاتاكتشافعلىنعلقها

الرازيإمهامالغرائزعلمتاريخنييكئمفأننأملوأننا.خاصةحلب

.الثيءبعضفيه
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الطتبماتزفيفيلثآليكاضعالمجةغزق

ا!مبأمح!صب!

حلمةيشبهمسنديرصلبصغبربزبانهلغةالثؤلولعرف

ومتفلقشظاياذوقق!ثمومنكوسفمنهشنىعوركلوهوالندي

ومنفخ.معففوطويلالاصل!ستدقالرأسعظبميومسمار

الحبمصغبرةجلديةكاورامالجلدسطحعلنظهروالبمالل

الزغلباتتشبهننوءاتذاتالقوابمقاسيةالعمبقهطبقاتهفيننفذوقلما

الاصاجعليالحالاتأكزيتتوضع،الجلدلونعنا!وليختلفلا

التوضحفيوتسىالفدهـ!نواخم!يالاظانروحوافوالاطراف

التناسليه.والاعضاءالوجهعلىال!ليلتشاهدكاالاخمصيهبالثآليلالأخير

القد*بناخمصيعليمهاتوضعماإلامؤلمهغبرعادةوالثآليل

مواووفىالقدماءالعربوصفهاولقد،بالضظلدةمؤلمه!!هف

أباانيجدالعريةالمراج!علىيقففمنتديمعهدمنذالمعاببلها

ميلادبة1036-980وينماعاشالذي)سبنالنعليبنابق

:عنوانتحتالكابفيالقانونكتابةقيومعابتهاالبماليلعنتحدث

مجراها،يجريوماالقرنيةوالعقة!نهاوالمسماريةالآليلفيفصل"

معاتجهاعنالحدبثالىبتطرقواسبابهاالآليلعنبتحدثأنوبعد

ينجمسوداويغليظخلطالثآليلاندفاعفيالفاكلالسببأنفاعتبر

بعرضتدالدمفيالخلطهذاكزإذاللبلغمسوداءاستحالةعن
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استحالةويصيبهايخهاالخلطيزدادوبالاليالإحتقاتةرح!صلاالعروق

أمأثؤاولاهناكأنواعتبرار!"واوليتث!لوبذلكوجفافوتيبس

الأمالثؤاولزالواذاا،جاورةالأماحنفيالآليلفشظهربفر-

.ىر-الازالت

التالي.الشكلعلىالةرونعنوفرؤهاالثآليلأشكادوكنميزكا

وقدالشائعةالثآليلوهيالرؤوسسماهاكبيرةثآيى-1

المه!امير.وسبرؤصفي،1

تنبتليفيهزوائداعتبرهازرونآدعاهاطوالثآليل-ب

.الاطرأفمفاصلعلى

.الطرسوسدعاهئالث4نو-،

وتمكاينعهااكحدثأحنفلقدالمعالجةطرقعنوأما

ثلاثة:طرقإلىتقسيمها

البدنيكاالدملتقليلادهبالفصوذلك:العامةالمعالجة-1

.ادوداويا)خلطوبالتالي

المراهبماياطعا،ينابعضبتطبق:موضعية4معاب-2

ولقدزوالهألىتؤديحثالئؤلولممكاحءلى!وضحيأوالسواثل

المعاجين.مذهصتالعد؟دسيناابنوصف

لذلكاللازمةوالمقاديرتحضيرهاوكيهمةوالسواثلالمعاجين

:اذحرصضاتار!ذهومن

.الاؤاولسطحءلىينةطبانالفجألينإبن،

اكبرحبوهو)البانشجرحبعبينمنت!مبمرهم*

.الثؤأولبهيدهن(بقليلاطمصصتمن
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.الثؤلولفوقضسادبشكليوضعبانالبلاذرعسلكا

بالملح.الشونيزمنضمادب

يخقتلعه.الؤلولسطحعليمنهيقطربالملحالبصلفقوع*

السابقة(المعالجةكلالمعندةاي)القويهللثآليلوصفولقد

والقلىوالزرنيجالنورة*نيتخذطلاءبانهقائلاهف!وفخاعأطلاء

يت.وارالبلوطبرمادسيمالاالمقتولئبقالمعوخصو!أ

ووضعتجريفهاوالئؤلولبقلعوذك:جراحيةمعالجة-3

الموضعيهالمعالجةعلىالمعندهالبماليلفيوحصرهلذلكالاستطباب

ومن":فقالرائعأوصفاالمستخدمهوالاداةالمتبعةالطريقةووصف

واخضيهاوريثيهباناب!ذلكيكونوقدقلعهاال!ليلمعالجات

تطاعحادوحرفهامابعسرالتؤلوليلتقممابقدرتجويفهاحديدبه

أ!لهعنديسيرآوبغمزعليهوبلفماعسرفيهالتقامآالثؤلولفيهفيل!م

حادةبآلةيؤخذثماصولهاتتحددحىبالصنانيريمدداوفيستأصله

."القطعبعدالسمنعلجهاويجعلالاصلالىنغوصحارة

وتحدثالثآليلعنالكثيرعرفسيناابناننجدذكرمما

الاطباءمنبعدهجاءمنأننرىالعربيهالمراجعمطالعهومنعنه

عبد)فالبغداديعيهاواضافهحم!اصنباهتدىقدالقدماءالعرب

الثآليلالىالطبفيمختاراتكتابهفييتطرف(البغدادياللطيف

ويتحدثالدمفيسوداويخلطيخهاالفاكلالسبببانايضآويعتبر

ابنذكرهاالتيالوصفاتمنالعدبدكابهفيويذكرمعالج!هاعن

فقالالنآليلمعالجهفيهلا!الاالمواداستخدامالىبتطرقلكنسينا

ذلك:عنمتحدثأ
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ونفيها(ال!لبلتأكلأي)نأكلهااليالقويهالادوبهفاما"

الدواءعليهويتركوحواليهنفسهالثؤلوليثرطكالالآالحادوالدواء

."....بسودحنىالآكالالحاد

الطبفيالمناعتمهيلكتابهفييتحدثالازرقبكروابو

الؤلول"الآكالهبالموادبالكيعلاجهاضرورةويؤكدوالحكمه

عليهويذرببفعرأسهثمونموهمتينبخيطأصلهيربطمهاالكبير

يشيروهو..."ناعمهمدقوقهسويهأجزاءونشادرونورةزرنيج

الث!ليل.معالجهالى

التؤلوللمسمعالكريمالقرآنمنبالقراءةوذلكبالايحاءالكاليل

الى...خبيثهكلمةومثل؟تعالىقولهوهوالشربفهالآبهوبحدد

."يهلآاآضر

منصورجرجسميلادالعربيالطببعثرالسادسالقرنوفي

ويضع"الاهليهالمداواةفيالطبيهالمنارة"كتابهفيالثآليلعندقحدث

.السوداوياخلطاالىينطرقاندونالئآليلاسبابفيجديدهنظريه

معديهالثآليلويعنبرالجلدكلااسقطيلالتهيجهويخهاالسبفيعتبر

علاجهاويحدديتأخرالشفاءلكنمحمودبانهانذارهاالىويشير

بطريقين:

القطع.ثمبالربطاوبالقطعاوبالقلعوذكالاسثصال-ا

واجهنمبجمربالكيوحددهاالكيجائيهبالموادالكي-ب

بنزاتاوالكبربتحمضاوالماءكلورحمضاوالآزوتبحمض

.بالارالكيالىاشاركا.الحمفيالزئبق

الكي.ثمأولاالقطعايالطريقتينبينالمشاركهيفضلوهو
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وصففيكبيربشكلأسهمواالعربانالىنخلصذكرمما

الثآليلكلتطبقالتيالمراهموصففيوتقنواوعلاجهاالثكالل

.الآنامامناينطرحالذيالسؤاللكناسبابهافيوبحثواموضعية

الحاضر؟عصرنافيتطبتىزاكماهذهالمعالجهطرقهل

وماالمعالجهمنالطرقهذهبمثلالحديثوال!العلمرأيهووما

؟الحدبالعلاجهو

بالطرقالثكاليلبمداويوالاتصالالشعببهالاحياءفيالتجوالان

طرقمنالاوساطهذهفيحالي!يتغمابعضكلنطلعيدعناالشعبيه

الاطلاعمنتمكنابهاالمحيطهالقرىوبعضحبمديفةففيللمعالجه

الئآليللعلاجالش!يال!فيالمتبعهوالتجاربقالطرمنالعديدكل

التاليه:بالنقاطنحمرهاانيمكنايوا

فيشبوعأالئ!عبيهالمعالجهطرقاكثروهو:الايحاء-9

المتقدمينالمتديينمنواغبهمبهيقومونمنوكثيرون،الحاضرالوقت

السنينمرعلياشهرتالآسربعضروهناكاللهكتاببحقظونوالذينسخا

بالكاليلالمصابالشخصعلىتمام!الفاعلبسيطرجثبالايحاءبالقيام

بعضرميثمالثؤلوكمىيعاللهكتابمنبالقراءةالايحاهوبتم
سيقانكسراوالفلاءفيالثآليلبعددالعدسكبالحبوبمن

التيالعديدهالتجاربمنذكغيراوالزابفيدقهاثمالة!حسنابل

وهاكالحالاتبعضفيايجايىفهوالشفاءعنوامالهاحصرلا

المداوينهؤلاءالىيذهبونالذينالاشخامج!عنوامالهالالثفاءحالات

قوم!ستسبالمثقفينبعض!بدوقدالثقافهمنمختلفهدرجاتعلىفهم

لجمالالمشوهالئآللمنظرمنللتخلصوذلكالطرقمحذهمئلالى

مثاهدتها.منالنفستتقززحيثونضارتهابصم
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ولشمل:ابلدبةالطرق-2

وبعضهمبعفالخنانينوبطبقها:القلعاوالخربف-آ

ا!"دمهالاداهبنلهببيقومحيثالعقيممنلثيءادخالبحاول

الثؤلولبقطعيقومئماحيانآالوداوبالكحولالسؤلولسطحوسعح

يظلالمثرطاو(الملقط)المنقاشبواسطثمالجلدسطحمستوىعلى

والشفاءجذرهيستأصلوكأنهتمامةال!ولولليجرفالجلدفييحفر

نتركوقدللنكسمجالهناكلكنالاغبفيالطريقههذهحليف

الموضعي.والانتانالنقيعكحدوثاحيانامرضيهغيرنتائج

نقطيرالىيلجأماكثرأ:والنباناتبالاعثابالممالجة-ب

لهالمجاورهاققدهنبعدالتؤلولسطحكلالفجالتينلبن

خمج"التاليهالطريقهبتطيقلولومونالاشخاصبعضوهاك،بالفازلين

وتوضعتفاحهفيوتؤخذصغيرهشوكاتعدةتؤخذحيث:التفاح

الشوكاتتسحبذلكعند،الخصجليصيبهاالشمساشعةتحتالاخبره

المادةاقصاصيتمحتىدقائقلعدةال!ولولفيوتوخزالتفاحهمن

الثؤلولمنالثوكاتتسحبثمالخمجاصابهالذيالتفاحعصيرمن

الثؤلوليذبلايامعدةوبعدأكزاومراتثلاثالعملوبكرر

عجيط.بطريقهويزول

بحمضالكى:ئبوعأواكثرهاالآكالهبالموادالكي-"

العوامتبلمنويعرفبالحمضالتؤلولسطحيدهنحيثالآزوت

رغمواحزاقهالمجاورالجلدالهابهوالطريقةفيوالخ!رالاربماء

احيان!.المتخذةالتدابير

تمامأالآنعرففلقد،الثانيالسؤاللشقبالنسبةواما

الحمياتامراضمعوصنفت!ثح!را!ثحهحىسبجهاالثآليلبان
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وهذهالالكترونيالمجهربواسطة"الحى"مشاهدتهاوامكنالوربه

فييت!ثكلبانهتقولنظريهوهاك،يهالغيراوالذاتيهبالعدوىتنتقلالحى

لوحدهاالكاليلتسقطالمناعههذهتشكلتوقدالثآليلضدمناعهمس!"ا

لد3ششكلفالبعضلآخرشخمىمنيختلفهذهالماعهوتشكل
يفروقد.احيانأالسنتينحىتمتدقدوآخروناشهرخلالمناعه

.اخرىاحيانآحدوثهوعدماحيانابالايحاء*اف!ئلاحدوثهذا

الكهربائيبالتخيرالثؤلوليتلفانحالاالاطباءويفضل

بالئجالتجميدمثلللعلاجطرقعدةوهاكالموضىالتخدبربعد

الساثل.بالآزوتالكياوالفحي

واالتخديربعدالكهرباثيبالتخثيرتزالالاخمصيهوالثآليل

الجلدالهابلولاالمثلىالمعالجهنعتبرانيمكنالتي*المجهولهبالاشعه

احيانآتحدثقدالتيالعظميهوالنخرهعهاينجمقدالذيالثعاعي

بها.بنصحلاولذلك

بانالقديمهالطبيهالربيهالمصادريراجعلمنيبدووهكذا

طرتهموبعضالافقوسعةالاطلاعمنمقدارعلىكانواالرب

والاستثصالفالتجريفالحاضروقتنافيتطبقتزاللاالعلاجفي

جهنمبحجرالكيوكذلكترونعثرةتبلسيناابنعنه!كلثاليل

التفريخمعمقارنتهايمكنللتآليلالمسببهالراشحةبالحمهالذاتيهوالعدوى

شنا.ابنذكركاللثآليل
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اجع:المو

سيناابنال!فيالقانون

.البدادياللطيفعبدال!فيالمختارات

.الازرقبكرابووالحكعهالطبفيالمافعتسهيل

الانطاكي.الالاباولينذكره

التونمى.محمدترجمهالصحهكنوز

.آباديالنيروزالمجطمعجم

.شاجحسينالدكتورالجلدامراض

.شحادهالكريمعبدالدكتورالجلدامراضنيمحاضرات

ك!،ىول088!ه55!،!،،ه!!.3!.ه!ه"ه
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نئهزيبطكأالرا%ؤمكانةئي!حلالطثا

ريناالربه!افىعرءلذكاا

بهافى-ارزر

.العلوم)قدمسيلفيالعالميالحضاريلهماكلداربخي!د

-الهندوالشعربشوهم-غرباالفرساندفاعكان

الشعوبسبادةبزوالنذبراصالمنوسطالبحرشواطىءنحو-أوروبية

قامأنالىاسزدادهاالسامبونيستطعلمالتيال!بادةنلك،الامية

كلها،المنطقةعلي3حضاروانتشارباستردادهاالمسلعونالعرب
قدالسريابةخيفنهابعدهاومنالآرامبةاللغةأنذلكخلالوكان

التيالماطقكلفيعالميةدوليةلغةأصبحنابأنواساانشاراحقفتا

للحضارتينمرةلاولالحضاريأفسئالتاريخمماالفارلهىالنفوذاليهماامتد

شنحققماوهذاتدمجاوأنتنفاعلاأنابرانية-والهندوالامية

عمرهوالصروتالمكدونيالاسكندربفتوحاتابتدأالذيالعمرفي

سيعاولاالساميونبهلبوالذيالهلن!تىبالعمرخلفائهوعصر

والاسكندريةإنطاكيةفيالحضاريدورهموالمصريونالسوريون

السلوقيينالملوكمنوخلفاؤهالاسكندرأسسهاالتيالمدنمنومئات

وسقوطسية1أواسطالىذكوامتدادومصرسوريةفيوالبطالمة

لفزةبدايةذككانالاممكندريدعلىالفارسيةالاخمينيةةالأس

سامياغريتيغرفيبطاجفارسبلادطبعتترونخمسةعنتزيد

مصحوب!بعديخماكانالذيالسندحوض!حىالخاطفغزوهلأن
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أقداعهرسخوالذيمكدونبامنمستعمرونيحبهاهيلبنيةدولةبانثاء

كانتالذينالسلوتيينمن"سوريةملوك"حكمارمانمنترنطيلة

وخلفاؤهالالكندرعملوهكذا،العاعىعلى"أنطاكية"عاصمهم

الحدودبملتحطواكتيةالةربيةالحفمارتينمزجعلىوالبطالمةاللوقيون

!"!!*هطفى"واكوفة"الموحدالعالمفكرةتوجدلكيبينهماتفصلالتي

منوحملهاومبربيهالاسكندر"أستاذ"أرسطوبهانادفىفكرةوهي

!ورفيتتالتنمومن.صيدامن"زيخون"السوريالفيلسوفبعده

ازدهرتوهكذا...."أوتوبيا"أوالفاضلمةبالمدنالماداةطريقعنشف

شمالفيقاتالىالسلوقيةالسوريةوالحضارةالهلينسميةالحضارة

أمبراطورية؟باسمالمشطقةهذهعرفتمهاالاسكندرانسحاببعدالهخد

هذهأنذلكمنوالمهمالقرنونصفالقرنيقربماوعرت"الموريا

اشتقتوقد،"اخوشتيةا"2باسالصروفةالكتابةتبنتالامبراطورية

قلناالتيالآراميةالكتابةفانوكذل!ث،4السوروالآراميةالكتابةفي

الاستاذيقولكا-نراهافانناالفارليئالعهدفيعالميةغدتا!إ

الفارسيةالامبراطوريةلغةأبمحتالآرايةاللغة)ن"اييفهـ..ج!

تستخدمكانتأنهاويبدو،رئيسيةبعورةالغربيةأجزاصهافيالرسمية

أما،الهنديةا"لإلوطافيأثراتركتدامتماالهـثرقيةالاجزاءفي

انقرضتحتىتدرصبيافهـمهايصبأخذفقدالقديمةالمسماريةاكتابةا

أصبحتالآرايةظهرتولما،الميلادتبلالراجالقرقفيبالفعل
.الدواملهاوكفالأبجديةالحروفلكتابةأداةأرقى

الايرانيةالقومبةالروحعادتالابرانيالساسانيالعيروفي

سوريةفيوقيينالس!دولىخلفتالتياروما"تجاهوجودهالتثت

بفتح"أردشير"!دفيالحماسانيونوأخذمصرفيالإلجالمةودولة

الاحتياطاتنتخذروماجعلممانانياالشرقيةثمأولاالغرببةارلايات
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الأولى"الهرينبينما"و"أرمبنبا"علىاسنولىلماسيعاولااللازمة

الحوادثاتخذتالرومانيةالامبراطوريةمنجزءآوالثانيةروماحيفة

روماتخلتترونأربعةاستمرتمتقطعةحروبشكلبعدفبما

وكانت...القسطشطينيةوخلفتهاللغربكبطلةمكاتهاعنغايهافي

حينانهيوالرومالفرسبينالدولىللزاعمسرحاخلالهاسورية

البيزنطيين،الرومأيديفيوطورا،الساسانببنالفرسأيديفي

الحضارتينبكلتاالسكانيتأثرالسلموفيومدنهامرافقهافتخرب

السكانلغةأنشماولاالعلميةالنواحيفيسيماولافيهماويؤثرون

العليالزاثذلكالىإضافة-سابقأأوضحناكا-الغلبةلهاالآرامية

والآريةالساميةالئهعوبحضاراتعنالسكانورثهالذيوالحضاري

فكانوا،ولاتينيةوفارسيةواغريقيةونينيقيةوبابليةآثوريةمن

ويقومونالتطورمننوعاعليهاويضيفونالحضاراتتكخطايتأئرون

دولية.غدتوكتابتهمتعبيرهمأداةبأنسيماولا،الحضاراتبمزج

ذلكعلىدليلخيروالثقافيةالعلميةمراكز!جاءتلذا

."جنديسابور"مركزهوالمراكزتلكأهمولعل

والمعارفالعلومنشرفيالفرسةأكاسرغبةانشائهسبيعود

السابقةالحضاراتأنجاءمنيستفادولكي،ال!علومسيماولا

السريانوالسوريينالرومانمنالحروبأءسىالمركرهذافيحشدفقد

نأبعدالآراميينسوريةأبناءأنفسهمعلأطلقوهالذيالاسموهو

الامرىمعظموكان.القديمالوثياسمهموكرهواالمسيحيةفيدخلوا

شرالفرسهزمهالذيالرومانيالامبراطور"فاليريان"جيشمن

خبرةمنالاشفادةالفرسأرادلذاأصرىقواتهمنكثيرووعهزيمة

المدنيةالمنشكاتفيالرومانوفضلوالعلميةالفنيةوالرومالينالسوريين

والمعحاريينالمنهدشنحوىالذيالمركزهذا"سابور"أنشألذاوالعسكرية
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،والفنونالعلوممختلففيوالعلماءوالفلاسفةوالاطباءوالمساحين

أهههاأنعلىأبحاثمراكزغدتمدنثلاثفيالاسرىأسكنوقد

منبالقربمرمحروهو"طبورجند"الذكرالآنفالمركزهو

التوراةمنالقديمالعهدفيالمذكورة(شولهثن)"5*!!سوسا"مدية

العسكرمديةءأنثىمنهبالقربالذيالشتويالملكيالمقروهي

خيرشافور"أي"شانورأنديوازبه"اسمعيهاوأطلقالايرى

اشهرالذيالاممأنعلى-الطرييذكرا!اك-"أنطاكيةمن

السوريينالسريانولكن"سابورمعسكر"أي"نجديسابور"هوبه

الآنوهو"الهزبمةببت"أي"لاباتبيت"سموهالاسىمن

المركزذك"جنديسابور"موخعلىلثهد"أبادشاه"تسىخراث

العهدفيالطبومهاالعلومتقدمفيهامادورالبالذيالعلمي

ازدهرتالذيالوقتفيالمركزهذاأصبحوقدوالرومانيالفاريي

الحضارةيدفيماأثمنوهوالاغربقيللزاثمستودعاالعروبةفبه

والرومانالاغريقسيادةزمنالاغريقةالحضارةانتقالبعدالعالمية

الديانةمعوامتزجتالنيلوواديوإلعراقالشامبلادالىواليزنطيين

فيفرجموه،الحضارةهذهبزاثتطرناسكاناعتئالمسيحية

يتناولمابكلبل،فحسببالدينفهايتعلتىما!ل،أديرت!3

يكرسواأنالعلميةتقاليدهممنوغدا.ال!سيماولاالدبنويةالامور

منوغيرهموجاليفوس،وأبقراط،بأرسطوا)خاصاهتمامهم

لاضطهادار!نو،الاخريقيةالحضارةفيوالاطباءالعلماءكبار

وملجأمأوىوجدواالذينالسريانللنساطرةاليزنطيةالامبراطوليية

واطمثنانسلامفيايراننصارىعاشوقد،الفرسعفد3ولأمجالهم

ولكن،المسيحيينلرعاباهاتتبحهماالوئنيةالرومانبةالدولةكاتما

المسيحي،الدين"قسطنطين"الامبراطوراعتنقحينتغيرالموقف

الرومانيةللدولةالمجاورةوالمناطقايراننصارىكلجنثذفكان
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ولكن،الرسيديخهالهمقويةدولةواستمالةجذبنتيجةيتحملواأت

أدىمماالمسيحالبطبيعةحوككنيصيانقسامحصلماسرعان

الكناشأتباعرعاياهاباضطهادبعضالرسميةاليونانيةالبيزنطيةبا)كنيسة

بلادالىوفدواالذينالسرياتالمساطرةومنهم.لهاالمخالفةالاخرى

الذينالاسىصرواشزكواجنديسابورمركزالىشمارلافارس

التجمعاتاكبرمنالمركرهذاجعلمماعم3حدثناكمأتسبق

العليطا!ئلاذاتكندريةالاصجامعةينافسوبدأالعليةوالمراكز

بالمعنىقىحفايكنلموالذي"؟طليموس"أيسمهالذيالمشحفومركزه

العلماءلكبارعلميامركزاكانوانما،للآئارداراأيالحديث

وعبادتهم،!!هافىالعرائسعبادةلأجلالكهنةأحدرئاسةفتوالادباء

فيماوأهمدهل*،!ه!العرائسهذهيتهووالمتحفعقليةعبادة

يونانيمؤلفكلمننسخةالبطالمةنجهاجعلالتيالمكتبةالمتحف

مرصدفيهاكذلك،بردىملفطيوننصفحواليالمكتبةفيفكان

"أصطرخوس"والشهيرالفلكي"ايراتوستش"بهعمل2فف

""ه*ظ،ى8الخلقدونيهيروفيلوس"الاطباء:من.غيرهموالعديد

بعكس-وقالالاءصابوعرفوالتثريحال!فياشتغلالذي
وكان،العصبيةالجملةمركزهوالقبولشالدماغإن-أرسطو

يذهبالدمأنوعرفالجثثوثرحعئمريالاثاوصفمنأول

التي-مويةاللىاللىورةيكتئفلمأقكل،الجسمأقساممحتفالى

النشاطهذا.معلومهوكاالدمشتينعيىابنيدعلىاحثفت

يقومشروانأنو"الفرسكسرىجعكالاسكندريةلجامعةالعلي

مرصدافأقام،والفلكالطبلدرالة"بورجنديشا"مدرسةبتأسيى

السوريينمنوالعلماءالاطباءوحشدالاسكندريةمرصدنسقعلى

كاتوبالتالي-معنامركا-مخهمالحروبوآسرىالشاطرة

منالاساتذةلغةباعتارهاالسريانيةالمدرسةهذهفيالمستعملةاللغة
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نقلهابعدوالفلسفةالطبسيماولا،العلميةالمراجعولغة،جهة

فيطويلباعلهاغداالتيالمدرسةهذه،السريانيةالىاليونانيةمن

والرومانالفرسدولتي!بماندولهمقاتلمتاالعربالىالعلومنقل

الابحاثمركز"بورجنديثا"مركزوقوعأنسيماولا،اليزنطيين

العرفكاالخلبجمنالقرب(عربستان)"خوزستان"فياقايمالعلية

مدينته"المشصورجعفرأبو"العباسيالخليفةيخهاأنثمأاليالمشطقةومن

لملذا،العباسيةالخلافةعاصمة(بغداد)"السلامدار""المدورة"

السابقمركزهممنالهاالعلماءانتقالدونحالتصعوبةمنتكن

وقبلهها،المخصورمدينةفيالجديدأبحاحمممركزالى"جنديشابور"

الجز،ةمنطقةفيوالفراتدجلةصهرىالسينبينمافطقةفيكانوا

ونصيين""(حرانو)"!!*ه!حران"و"ارها"مدينةفيالسورية

والامراءالخلفاءكانماالعاصمةالىجذبهملقد،"العينرأس"و

الاطباءمنالاقيةبالبقيةحدامماوالجوائزوالمنحالمالمنعليهميغدقون

العاصمةالىوالقدوم"بورنجديشا"هجرمنالهـريانالسوربينوالعلماء

المركزذلكمنطبيبااستقدمخليفةأولوإن،العالمقبةغدتالتي

بختيشولحبنجرسيس"اليهدعاحيث"المنصورجعفرأبو"الخليفةهو

لمداواته.أطبائهاورئيس"بورجنديشا"مدرسةرثيس

تشجيعهمفيحكماءكانواأميةبنيبأنالقولمنبدولا

ابقائهموفي،والفتوحاتالحروبمشاغلفيوهموالعلماءالعلم

ورأسالرهافيسوريةفي(السريانية)المسيحيةالكبرىالمدارسكل

الفارسيةأو،حرانفيالوثنيةالصابئةومدارس،ونصيبينالعين

"وإنطاكية""بيروت"فيالهلنسشيةاليونانيةأو"جفديسابو!"في

يمسوهاوأتركوها31،مصرفي"الاسكندربةجامعة"وسوريةفي

للعلمووتقديرهمالعلمىادراكهموكل"ثامحهمكليدكممابأذى
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قيكاتالعربالىونقلهاالعلومتدوينبدايةكانتلذاالعلماء

ترجماغامنأخذتحيثالاغريقةالطبعلومسيماولا!دهم

بتشجيعاشهروممنالاموبةالخلافةمركزالامبلادفيالسرياية

الذي"يزيدبنخالد"الامويالأمير3أبحاومشاركهمالعلماء

فيراخبعملقاممنأشهرأنكلاليهمياءعلمبداياتإليهتشب

اليهأفضتلماالذي"العزيزعبدبنعمر"الخليفةهوال!مجال

و"إنطاكية"الىالاسكندريةمنالطبتدريسبنقلقامالخلافة

السوريةالمدطمنوهما-4أصيبهأبيابنروايةحسب-"حران"

اسمهالسورية"الرها"منطبيباأنأيضاالروابةنفسمنويستفاد

العزيزعبدبنعريدعلىأسلمقدكان"ا)كنانيأبجربنالملكعبد"

طبيبه،أصبحخليفةأصبحولما،مصرفيواليايزاللاوهووصحبه

متوليكانالطبهذاأقسيماولا.ال!صناعةفيعليهيعتمد

علىيدلمما.الاسلاميالفتحبعدالاسكندريةجامعةفيالتدريص

وكلواحدةجامعةفيومصرسوريةمنكلفيالطبمدرسيالتقاء

...والئقافيالعلميالتبادل

العباسيالعصرفيالازدهارالعلوموسائرال!علملهثهدوقد

وهي،بغدادفيالحكمةبيتأنشأالذيالمأمونعهدفيسيماولا

مقراالمأمونمهااتخذوقد،الايامتلثفيأالعامكتباتابرزمن

يوحنا"المزجمينرأمىعلىوجعل،العربيةالىالسريانيةمنللزجمة

العالمبذلكفكان"بورجنديثا"أطباءمنالمريافيطبيبه"ماسويهبن

والمغربالمرقفيالطبيةالعلميةالمراكزبينجمعقدالاسلاميالريى

فقصدهاوالفنونبالعلومزخرتالتيبغدادالعباسيةالدولةعاصمةفي

مغفكان،مصرومنوالهخدوفارسوالعراقالثماممنالعلماء
يحملونومصرالشامأدبرةمنتدمواقدمصرويعافبةالامبلادنساطرة
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والمعارفالعلومانثالتوبذكومحبهومؤلفاتهال!سيصاولاالعلم

المافيةيخابيعهامنمجتمعةالمراكزهذهمنالخصوصوجهعليالطبية

."الحكمةبيت"الكبيرالعليوخزانهامستودعهاالىالدافقة

فيهالرازيابنومكمانةال!ربكاال!

الرسولحديثمنبدءا(الشفاءعلم)بال!العرباهتم

القاثل:(ص)"محمد"العربي

أوضحوبذك.(الأبدانوعلمالأديانعلمعلمانالعلم)
للصرفةالأساسيانالشفانهصاالدبنودراسةالطبدراسةأنالرسول

الانسانبة.

حديثثثمانةحوالياليعنالطببةالاحادبثعدديبلغ
"النبويال!"عنوانتحتالحديثكتابفيحدةكلجمت

الطبيةمعارفهميستقونصدرهوفيالاسلايمقبلالعربأطباءوكان

أطباءمنبلادهمتخللمولكن،3جزيرفيالمحليةيثتهبموحيمن

الىرجعواثموالعراقالشامبلادفيأونارسبلاديال!تعلموا

الاطباءهؤلاءمعظموإنمهاويتكسبون،الطبمهنةيمارسونوطنهم

بهامتدمنومهمالاسلاموبدايةالجاهليالعصرأواخرفيعاشوا

الثقفيكلدهبنالحارث"الاطباءهؤلاءمن.الأمولنزمنإلىالعمر

الرسولخالةابنهوالاخيروهذا"كلدةبنالحارثبنالنضر"وابنه

وامممالالفواكلعنى!صاذوالاطباءال!الرسولشجعوقدالربي

الاساعتمادكان.ال!فيالعلمذويعندبعلاجهوأمرالمرض

وغير،عربغيرأطباءعليوالعبالصيالامويالعصرينفيوالخلفاء

ولاقوادينيعلىبقواالذينالنصارىمنأكزهموكان،مسلمين

هؤلاءوضعلذا،واهتمامرعايةكلالاسوعامةالخلفاءاحراممن

الونانيةالطبيةالأبحاثخلاصةالعربتلاميذهمأيديبينالاطباء
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ال!تفاكلمنفنشأ...والفارسيةالهنديةوالسوريةوالسريانية

،الآرىالجنىأبناءوتجارب،القديمالعربيوال!الاعجي

الذيالاسلاميالعربيبال!عرف!بعديخماالاميوالجنس

طيبوترعرعبهانضجالتيالعرببةالحضارةفيوازدهرونمانمثل
."الرازيبكرأبو"والمسلمينالعرب

علىظهرواممنجلدتهأبناءمنوغيرهالطببهذاأنذك

وقد،والبياناللغةعربيوالقوميةفارسيورجالالترجمةعصرأثر

شنا،وابنالرازيهما:الأسماعملأتشهرةحازامخهماائانبرز

كا.باريىفيال!مدرسةفيالكبرىالقاعةتزدانوباسمهما

خممصتتدكاتالامريكيةالمتحدةارلاياتفيبرنستون"جامعةأن

الخالدينالحضارةأعلاممنعلم3ثرأبنيهافيوأجملهاناحيةأضخم

."الرازي"العرىطبيبنافاختارت

القرنحتىأوربافيال!حجةكانالذيالطببهذا

جالينوس"بأنهأصيبعةأبيابناعتبرهوالذي،الميلادير!ثعالساج

.عصرهوفريددهرهأوحدالرازيأن)"النديمابن"ووصفه"العرب

كان"بعضهموقال.(ال!شماالقدماءبعلومالمعرفةجمعقد

فجمعه،متفرقاالطبوكان،جالينوسنأحياه،معدوماالطب

."الرازي

في"الرازيزكريابنمحمدبكرأي"ومنشأمولدكان

يستقيمدةبهاوأقامبغدادالىسانرلهثبولما.ايرانفيالريمديخة

كبرأنبعدتعلمهاانماال!صناعةوإن.وأطباحهابعلمائهاوبلتقي

فردوس"اليهابصاحب"الطبرىربنبنعلي"الطببيدعلى
الطبيبهذاوإن.الطبيعيةوالفلسفةال!فيتيابوهوالحكمة

أهممنوهووطبهعلمهالرازيعهمتلقىالذينالشيوخمنواحد
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تلميذهالربغذلكفيوشاركةالذهـيالعباصيالعصرربيعفيالأطباء

عدوعرفوالسمياءالكيمياءالطبجانبالىدرسالذيالرازي

الرازيكانلقد."رازس"باسمالسطىالعصورفيالاوربيين

يبلغلمولكنه،العودكلالعزفويجيدبالموشقىشغوفآثبابهفي

وفنونها،وعلومهاالموسيقامنتمكنهفيالفارابيالطببالفيلمموفمبلغ

فهأكثرطبيبأكانولكه،الفلسفةعلىنفسهوقففقدوكذك

حانهذالأن"شناابن"عليهكانمانقيضكلوهذافيلسوفا

-براون.ج.ادواردالدكتوريرىكا-طبيبامخهخير،فيلسوفا

فيلسوفا.4تأبرعطبيباكاتالرازيبينما

للمسنثفىبزيارةقامعندما.بدأحعايةال!دراستهلقصةت)و

،الآفاقشهرتهطبقتوقدلشاهدهالعضدىبالمبمارسنانالصروف

الادوية،عنفسأله،فيهيعملصيدلانيضتفبرجلظفرأنفاتفق

كبيرالقصةنهايةفيالرازييجعلمما.البدءفيلهاالمظهركاقومن

وكان،مشمرةيخهادروسهكاتحيث.الرىمدينةمستشفىأطباء

يقومونالذينهمهؤلاءفكان؟تلامذتهوتلاميذبتلاميذهمحوطايرف

ط!!فيكانأي،العلاجطالبايتقدممريضكلبفحص!أولا

عليهم،صيرةالحالةكانتفاذا،الآننقولكاالامتيازأطباءأولا

اذاهوعيهتعرضوأخيرا،المبالهثرالاستاذتلاميذعليعرضت

الكبير.بغدادمستشفىأطباءكبيرالرازيغدام.الامرلزم

:(العضدىالمستشفى):الكبيربغدادمستثفىرئيسالرازي

اكلينكياملاحظأباعتارهالاطاءمنأقرانهالرازيبزلقد

لأنأهلهكاالاطباءمنمعاصريهأوسابقيهكتاباتعنأغنتهممتازأ

بمارستانبعدفيماعرفالذيالكبيربغدادمستشفىأطاءكبيريغدو

بويهبنالدولةعضدجبمنعليهوأنفقوأثثبنىالذيالعضدي
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.والفنونالعلومير!وكان/ا949/983/عاممنحكمالذي

أبئابن"قولرغمفيهفمشكوكالمستش!بهذاالرازيعلاقةأمما

عضدوإنالممشثفىهذازارأنبعدالطبدرسالرازيأن:"أصيبعة

موخأحسنبانتقاءالرأزيكلفالمستثهفىيبنيأنأرادلماالدولة

ابنفانمرلهمحمائةبينمنللمستشفىعميدااختارهوإنهبغدادفيله

الدولة"عضد"قيامقبلعاشالرازيبأنيعرفنفسهأصيبعةأي

مستثفىفييعملالرازيكانولربما/!932/سنةتوفيوأنه

.وتجديدهعليهانفاقهبعدالدولةعضدالىبعدفيمااسمهتحول

/م989لعامالموافق!371/عامالدولةعضدمستثمفىبني

الداخليةبالامراضالمختصونمنهمطبيبأوعشرونأربعةفيهوكان

الذينالاطباءوأشهر،النجبيرآوالعيونأمراضأوالجراحيةأو

ترةبنوئابتالسريانيبختيشوعبنجبرائيلكانرثاستهتولوا

السورية،الجزيرةأرضمنمضربنيحاضرةحرانمديةمنالحراني

رثاسةنجمالعبالههصيالعصرمنمتأخرةعهودالىظلواالسريانوهكذا

.بغدادالعاصمةفيقائمةالطبابة

عامبغداد"جبيرابن"الشهيرالمغريالرحالةزارلقد

يحتوىبالقصورولهثبيهشهيربأنهالعضديالمستحثفىف!وو/م1184/

قسمكلوفي،والقاعاتالغرفمنكبيروعددأجنحةعدةكل

،القعورفيتونرهافيهمتونرةالراحةوإنالفرشأجودمننراش

ادشثفىهذاعنوحديثا...دجلةمياهمنجارالماءمنهقسمكلوفي

والمششفىدمشقفيالنوريالمهمششفىنديهعنالحديثالىيقودناالكببر

.القاهرةفيالمنصوري

الامواللهووقفوفرشهبناهفقددمشقنيالنوريفالمستشفى

نإويقال/م1154/عامزنكيالديننورالعادلالملكاللازمة
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الصليبيينالفرنجأمراءالامراءأحدفديةكاننجائهكلأنفقالذيالمال

الدينبدر"اشز!وقد.سراحهم"زنكيالديننور"أطلقالذين

للمستشفىمجاورةيوتبضعةسنواتادارتهتولىالذي"بعلبكتاضيابن

أكبرأعداديسقوعبلكيلتوسيعهالمسنشفىالىوأضافهااثائهبعد

جاءوقدأقسامهالىالمياهوجلبقاعاتهوزينوالمصابينالمرضىمن

يأتي:ما/م1184/عامزارهوقدالمستشفىلهذاجبيرابنوصففي

أسماءفيهيدونخاصاسجلامجفظمستشفىدمضفي"

.((اللوازموبقيةوالدواءالطعامكلوالمصروتالمرضى

صاحب"أصيبعةأبيابن"مطولاالمستشفىهذاعنكتوقد

،!لافيهدرسقدوكان"الاطباءطبقاتفيالأنباءعيون":كتاب
طريقهعنوأنهالمستشفىهذاادارةنقلدواالذينالرؤساءمنوكان

أرختالتيكتبناأحفلهوالذيالذكلالآنفكتابهتأليفهوبفضل
تبعزمالثتاتوأجمعها،وبعدهالاسلامتي،والاطاءلل!

الطبسبروعن،والاسلامالعربحكماءعنالكثيرةالكتبفي

بنأحمدالعباسأبوأصبيعةأيىابن"واستد،العصورمختلففي

ودر!سدمشقفيولدالذي"الخزرجيالدبنموفقخلبفةبنقاسم

الثالث)الهجريالاجالقرنأواسطفيأطباثهامشهورىكلال!

مشفىوعلماءاطاءمن-قلناكا-وأضحى،(الميلاديعشر

قضىولكنه،القاهرةفيحيناالعيون!مارسولقد،النوري

أعمال.ص"صلخد"ودمئقبينمتنقلاسوريةفيحياتهمعظم

أمينالوزيرأميرها.عندالسوريالريىالق!رفيالسويداءمحافظة

أفبىابن"اليهقدمالذيالعادلالملكبنالصالحالملكوزيرالدولة

معلوماتهاستمد"الاطباءطبقاتفيالانباءعيون"كتابه"أصيبعة

على،بنفسهواختبرهسهعهماوالىشقهممنوالاطباءالمؤرخينمن
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.معلوماتهومن،.الخاصةمعلوماتهمنمستمدالكمابمنالاكبرالقسمأن

ولهما،المعروفينالاطباءمنكانااللذينوعمهوالدهمناستمدهاالتي

هذاوصفلقد.وسوريةومصرالعراقأطباءمنعديدونأصدقاء

وضنه،ت!ليفهموذكر،ونيفطيب-400-حياةالكتاب

كلمنيهمناوالذي...والفنونالعلومسائرعنأخرىمعلومات
"الرازي"ذكرفيأفاضالسوريالدمشقيالمؤلفهذاأنذلك

.اليومهذااحتفالنا!وضوع

ابن"ادارتهوتولواالنوريالمستشفىرؤساءمنكانوممن

ابن"و"الاسرائيلي!ران"و"بعلبكقاضيابن"و،"المطران

..."الداخوار"و"اللبوديابن"و"النقاش

القرنينخلالللعلاجالرثشيالمركزالمستئ!فىهذاوكان

والمغربالاندلسمناروارعليهأقبلوتد،عثروالئالثعشرافاني

مدرسةمنهاتخذوقدالآنالىقائمانجاؤهيزالولا،والعراقوممر

المديرية"طبكلبناءالمدرسةنهانتقلتمطويلاأمد(ني!بلالتعليم

الذيالقديمعهدهيمثلمنحفالىلتحويله"والمتاحفللآثارالعامة

المستثمفىأما.ذلكعلىالهـثمكرجزيلفلها....مستشفىفيهكان

وذلك"قلاوونالمنصورالملك"بناهفقدالقاهرةفيالمنصوري

المستثفىفيعولجبقولنجالثهامبلامفيوهوأصيبأميراكانلماأنه

والمصالينالمرضىبخدمةووترتيبهالمسنشفىبباءأعجبوقد.النوري

وبىنذرهوفىوقد،اطكبتولىعدماالقاهرةفيمثلهيبنيأنفخذر

الاملاكمنيكفيهمالهوأوقف./م1282/عامالمستشفى

الاناتةفيسابقيهمنأفخمالمستشفىهذاجاءوتد.اسمهعليهوأطلق

ابن"كانفيهخدمواالذينالمثهورينالاطباءبينومن،والاتقان

منانتقلالذيالشهيريتث!مدلاالطبيب"النفيسابن"و"الصاخ

-241-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الدمويةالدورة"ايجادهالباهرةالطبيةاعمالهومنالقاهرةالىدشق

العصروهوالميلاديعهـثرالثالثالقرنفيعاضأنهوبما"الصغرى

الدمويةالدورةفيلنظريتهفانالجامعاتبظهورالغرببهامتازالذي

طبيبالبدتبةفيم/نتنر1547/ماعفياذأوربةالىالتسرببدء

تشريحشرحمنكثيرةلاجزاءلاتييةترجمة"ألباجو"يدعىايطالي

ألباجو""ترجعةظهورمنسنواتبستذلكوبعدالنفيسلابنالقانون

تلوالواحد-نحدئواالعلماءمنلثلاثةمؤلفاتئلاثأولظهرت

الدكتور-رأيفيالعلماءهؤلاءوأولالرئةفيالدمدورةعن-الآخر

ثانيهماوأنالاصلالاسباتيسرفتيوسميجيلهو-غليونجيبول

وعينايطاليافيوبادوابالبندقيةدرس"فقدكولومبوريالدوا"هو

أندريا"هوثالتهموأن.م1540عامبادوافيللجراحةأستاذآ

لفظةاستعملمنأولوإنهروماجامعةفيأستاذآفكان"سيزالبيتو

فيالطبفيصنفواءصببنمن"!هفى!،له!؟*ةح".الدورة

وخمسينباحدئبعدهمنظهرهاريوأن"المثائينمواضج."مؤلفه

والدمالقبلحركةتحيليةتشربحيةدراسة"مؤلفهيبنظريتهسنة

يحتلالتجر؟يال!كانواذام1628عامظهرالذي"الحيو"انفي

قاممنأولهوالرازيفانالعلاجفيكلممانةأهمالحدوثالعصرفي

تجربتههاقبلالحيوانعلىوالعلاجةأطبيةاتجاربهأجرىاذ،العالمفيبه

ابن"بعدهمنفعلوكذلك،لتجاربهالقردواختارالانسانعلى

عل"سيناابن"و"جالينوس"م*التعاانتقادهقصرالذي"نفيس
ووضع،تاماقبولاذلكغيرفيأقوالمماوقبوله،التثريحفيقالهما

وابتداعه-"القانونتشريحشرح"هوخاصمؤلففيالاتقادهذا

تصنيفبدعةالتار!فيفيمرةأول-غليونجيالدكقوربقولكا

خاصموضعيالتشريحوضعهكليدلممابالتهـثريحخاصمؤلف
ركذبوالنشربح"كفوله،التثريحيةالصفاتباجرانهيوحيمماوهام
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الىوللوصولالتشريحفنلمافعكاملةأبوابافانرادهوكذلك"هذا

منتستعملاليللآلاتأخرىوأبواب،طريقهعنالتشريحعلي

،القلوبمعايةدونالأكليليةبالاوعيةدرايتهاستحالةوكذلك،أجله

استعملفقدوكذلك...اللحامنمنالهمزاهاقلوباكانتوات

قدميكلاكصىضربةعلاجفيالدمويةالدورةتثيطفيالرازي

الىالحياةعادتلحظاتوبعد،منهالقبع!ومونركالمصاب

الخليفةاسندعاهوقد.الحياةفارقبأنهحولهممناعتقدالذيالمصاب

والتشخيص!المرضأنه":فأجابه:يخهامعجزتهومهنفعنليسأله

وعلاجها،شمسضربةومرضه،مريضاكاتالرجلان.العلاجثم

الجراحة،فيالفتيلةاخزاعينسبواليه."الدمويةالدورةنغشيط

ادوارد"يعتبرهلذاكتابماثنيمنأكز!)افيمؤلفاتهبلتوقد

،(انتاجاوأعظمهمابتكاراوأكثرهبمالمسلمينالاطباءدرأة)"براون

وكذك،أجزاءعشرةيالمنصوريكتاب"حمبهاثهرومن

وكان،معارفدائرةوهوجزءاعشرينفي"الحاوي"كتاب

نأكل"ارالآسكتاب"فيهوكتابهكيمياءعلمفيالباعطويل

ماأتدبموهي"والحمبةالجدري"فيرسالنهالطيةرسائلهأشهر

فين!ثرهاالعرقيال!علمفينحفةوتعد،الموصوعهذافيكتب

."فانديك"الدكتورم9872عامبيروت

رليالكلالطبتاريخمنولقطاتالرازيحياةمنلمحاتهذه

ماله،منالدواءلهمويشتري،مجاناالفقراءيعالجكانفالرازي

واسعا،علماالايزكولم،الواسعةشهرتهرغمففيراماتلذا

مشارقفيوالمسلمينللعربمتجدداريخعاتالداومجدا،كريماوخلقا

الحقيقةدائماأعيننانصبنضكلروالعربنحنلآننا،ومغارحهاالارض

للعلمأتاذيتناوهي،منمفعالمكلبهايعترفالتيالتاربخية
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الابتالآساسبحقكانتالاسلامبةالعرببةحضارتفاوإن،كله

الفضاءغزوعصرالحاضوالحضارة!رحعليهبنيالذيوالقوي

لاقناأعناقهافيديناالاوربيةالثعوبعلىوإنالتكنولوجيوالنفدم

حيثهذهأيافافيالاوربيةالمجموعةتدركهماوهذابهالوفاءيجب

التعاونعودةالىالمستقبليةتآفاقهالاور.يىالعربيالحوارمفهوميتركز

العلميةنهضتناعصرفيالاوربيوالعالمالعر.يىأالعابينوالتقيالعلي

حيثنهضهاعصرفيلاوربةحصلكاالجامعيالتعايمفيوتوسعنا
التيالعلومفيالعربيالاسلاميأبالعاالأوربيالمشحيالعالمالتقى

جامعاتفيودرستاللاتينيةالىالربيةاللغةمنوترجمتنقلت

اكسفورد""و"روما"و"باريس"و"بولونيا"و"بادوا"و"سارنو"

...الاوربيةالجامعاتمنوغيرها

هذافسبتلوالماضيأحداثعلىبالاستنتاجالفياسصعحواذا

فبهيقرموابتكارابداعدوراليومالعربيوطتايجتازهالذياللرر

.والسلاموالانسانيةالمدنيةخدمةمنبقسطهمالعربيةأبناء
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اجعالمر

الاندلسيصاعدالاممطبقات
الديمابنتسر!فلا

أصيبعةيىأابنالاطباءطبقاتفيالانباءعيون

أوليرىلاسى.دالعربالىنقلهاوسبلاليونانعلوم

بارتولد.فالاسلاميةالحضارةتاريخ

بور.ىدالاسلاميةالفلسفةتاربخ

لازلوروموالعربالاسلام
أوبرفى.خ.افارستراث
براون.جادواردالربيال!

حيفيلب.دونلسطينولبنانسوريةتاريخ

وزميبهكاكلمراد.دالسربانيالادبتاريخ

طوقانحافظقدريالعربعندالعلوم
ديورازتول13جالحضارةقصة

حدادجورج.دالحضارةتاريخالىالمدخل

تشايلدجوردنالتاريخفيحدثماذا

ط!!منلض"8!!م!ه!!كطه!ر!!ملهي!8!ك.*!له!!

+ذ!آهفى!!ح،،ول!4!ذح!!4!هل!8!!"ذ!م!!*ا!!!.*.!هلحع!8،ه!هل
ط.هـ،!!!5فف4*!5ه!عه!ل
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لقئنامجنذلبطيئالهمثإ!ع

ررلمجرصاعبتلزلرلرا

!حجاصة-ابليالبكية

عنومتفرقةكثيرةأبحاثانهضغعصرفيالعربكتلقد

عنفيهيبحثحعاباوضععرتيأولالجاحظأنويعتقد.الحيوان

نقلوابلبالتأليفالربيكتفولم(1964الشلى.د)ايحوان

الطبعرفالفزةهذهوفيالخيولطبفيتجثكتبالغتهمالى

الرسولقولعهامحيرةأقوالذكرتوقدالذهـيعصرهالبيطري

والخيلوبالابلعامةبالحبواناتالعنايةكلحثواكثيرونعربوأدباء

والابلوالخيلللفروسيةالعربحبأنأحدعلىخافياوليى.خاصة

الفرسيرىالريفانوكذلك،الئمعبيةالرواياتفينقرؤهماحسب

.القومعمادهالابلوفيالأميناليفه

وغراثبالمخلوتاتعجائب)سماهكقاباالقزوينيوضعولقد

سماهكتاباالدميرفىوضوأبضاالحيوانعنفييبحثالموجودات

الحيوانمنالتسعمائةعنيزيدمافيهذكرإنهحيثالحيوانحياة

اليالطاععنوكذلكاليهاتنتيالتيوالفصيلةاسما!هاذكرمع

خواصها.عنشيئاويذكرالعامةصفاتهاوعنالحيواناتهذهبهاتتصف

وكثيرةمفصلةوصثمبا(!695)سنةبعقوببنمحمدأقكا

(م873)توياالذياسحقبنحنينأنونرى،الخيولطبعن

قابوسأنكا.ادطريالطبعنالكتببعضالعربيةاللغةالىترجم
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عديدةكتباوضحوالاسلامالعربسلاطينخدمةنيكاتالذي

الجيدةالكفمنوجدهاالغربحيث)الخيولطبعنومختلفة

بهذاالكتابةفيالهثهرواالذينالعربعلماءبعضونرى.(المقازة

كافي،الاسالخطيباللهعبدبنمحمداللهعبدأبوومنهمالموضوع

العوامبناحمدبنبيزكرباأبوكتعثرالثامنالقرنوفي

كبير،جزءأص-واليطريالطبفننيهأبرزوالذيالفلاحةكتاب

الىترجمقدالمذكورالكتابإنوحيث.الفنلهذاالكتابهذامن

صحةعنتبحثالئيالفصولبعضوفيه،والفرنسيةالاسبانيةاللغتين

والادوبة،بهاوالعنابة،وطبيقها،تربيهاوكيفيةوالخبولالماشية

المعالجةفياستعمالهابالتيالحكيمةالطرقهيماوذكر.اللازمة

ونحربك.ونفربكوغسلوندلبكنمسبدمن

ألفالذيالديمياطيالدينثرتالحافظأيضاالعلماءومن

وكيفيةالجولأمراضفيهوذكرأجزاءثلانةفيالخيولكتاب

يةوكيةالحروقوذكروألوانهاالخيلوصفوكذلك.معالجها

.والامراضالادويةأيضاوذكر.علاجها

ولسان.الخيولانتاجاوقاتاختيارقيكتوالأصصي

عنكفللهجرةالئامنالقرنأهلمنالاندلسيالخطببنالدين

الاعربنلمحمدبدربنبكرأبوألفوقدالخيولعدالبيطريال!

هذاويقبرالاصريسماهبالخيليتصلماكلفيكتاباقلاوونابن

ويوجد.الوسطىالقرونفيالبيطريال!فيوضعماأفضلالمؤلف

وهو.الجياد!فيالوقادالسراخاسمهالخيلعنكتابأبضا

الجلعنكتاب!المؤلمنأحدوضعالاعريكتابوبعد.نادركتاب

هذاكلعزالذيالمخطوطتاريخوذكر.الاقوالكتابوسي

الحيواناتعنفيهويذكرالفرنسيةالىترجموقدهـ(1337)الكتاب
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الخيلشماولااه!حصو،عبهاالحفاظوكبفبة،وطها،الدانجة

عنكناببدمثقالعربيالعليالمجمعخزانةفيويوجد.والفيلة

والثانيالاصيلللفرساحدهارسومثلاثةوفبه،وصفاكاالخبل

.العيوبعليهطرأتالذيللفرسوالثالثولاديآالمشوهللفرس

منالاولىالأزمنةفيتمكنوا31العربعنالمعروفومن

كثيراعرفواإحممحيث.البيطريالطبومهاالعلوممنخمثرجبع

والزحاروالطاعونالجربومهاالحيوانتصبالتيالامراضعن

ضار!الابعضعرفواوآيضاالابلتميبومعظمهاوالرعاموالكلب

والخيل.للابلوالعينيةالعصبية

العالثرالقرنفينثأالذيالانطاكيالفريرداودكتوتد

قالفصولاالبيطرةعنبالتذكرةالمىالكبيرمؤلفهفيللهجرة

يخها:

عيهاويحفظيصلحهاوماجهةمنالمواشيبأحوالعلم-البيطرة

يمكنذلكوكلقطعاالطبالىالمحتاجةالعلوممنوهيالصحة

أولاهيالكتابفيذكرتالتيالفصولعنالكيرالثىءالكتابة

ومياديهاالصناعةهذهموضوعفيوالثاكليتهآوالثانياليطارصنعة

السيئة،وطبائعها3ساصفاعنوالخامي!الخيولاختياركبفيةوالراج

المطلوبة.وخصالها

باللغةتوتهمعالفربيةالكلماتبعضيسنعملالمؤلفولكن

التثيم.مثلالمرببة

يعرفولمضاعتالبيطريالطبعنكثيرةمؤلفاتوهناك

لها.أثرعلىيعزولمكانبها
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لابئلأفيتا!ةلافيلطحثاولضزاخلاقياتأ

ليرمالخةووا

فياكصنرتالشلرصا

ثخشجامصة

نظرييخايرجحموفقجديدتبس:ال!مزاولةاخلاقيات

وبلاغةكلماتهلقلةوذك(1)!قباسعليهالمصطلحالطبداب2تعبيرعلى

.وئمولها)2(معانجها

الطبولادةمعالموضوعهذابحثولدلقد:تاريخيةكلمة

المهنة.اخلاقياتفياسسمنوضعمااولىحامورائيتوانينوكانت

بكلماتالطبمزاولةاخلافياتالش!رابقراطقسملخصوقد

:الآنحتىبهومعمولامهامقبولازالماتشبت

اننيعلىوالثمفاءالصحةوواهبوالموتالحياةبرباقسبم

منفعةطاتتيبقدروازصدىي.ابآبمنزلةالصناعةهذهيالمعلمارى

.الط!المرعلىواحافظوالطهارةالزكاةعلىنفسيواحفظالمرضى

.اهتماممنثستحقهماالامرهذافاعطىالاسلامو"اء

حالالجا.وظالفعنابىتاداافرمذايش!ءهةح،0،8!ء!لهكافلاح!-1

.لحوكالا!با.ب!لم1967-1386تالمطبىعنجاىفيتشةاوررخا&نوعليهملأطا.ساجنعلماواخفياق

بالعل!.صلةذوذكركلواكفيوالرقةواللىالببتعيبنتينالحلقكلةانالواخ-2
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للاطباءمابهعرفواتثريعاانظمتيفيالعربوضعوقد

ديوانفطالمحتسبواجباتمنذككلالالهثرافوجعلواعلجهموما

عديدةبأمورايىفعهدبالمحتسبتنفيذهأنيطمدئيقانونوهوالحسبة

.الاطباءوسلوكالعامةالصحةمراقبةومها

،الاطباءمنالعهداخذكليثرفانالمحتسصعلىكان

استاذبهيستحلف،نواحيهبعضفيابقراطقسميشبهعهدوهو

الحكماءانفسقابضمنبرئت:اياهمخاطباالجديدالطبيبالعرببالطب

الكلية،النفوسمزكي،السماءاوجوراخ،العقلاءعقولوفياض

نلبستاوضرابذلتاو،نصحاخبأتانالعلوبةالحركاتوفاطر

يعظمماعرتاذا،عملهيقلماتدتاو،وقعهالنفوسيغمبما

واستفرغ،نفعكعلىالاستسعبحيثالخلقبحنوعليكنفعه

وكل،ضاخفانتضيعتهفانوسعكفيمازمامهاليكالتيلمن

،والمعفولالمحسوسفيوعيكعليالشاهدوالله،وباخشزمنكما

اسنهدفففد،!دهنكثفمن،نقوللماوالسامعواليكاليوالناظر

.المحالأمحلمنوذك،وسماثهارضهعنيخرجانالا،لقضاثه

كثيرةافها:الطبيةالمهنةمزاولةاخلاقياتفيالمعقدةالمشاكل

مناقشاتحولهدارتوماونطوراتعقبدااكزهاعنالبحثفضلنا

نها:،متباينةآراءفيهوقيلتعديدة

الطمطالسر

كتمانال!وفينفسهفيالانسانيكتمهمااللغةفيالسر

ولاللطبببهايفصحالذيمريضهاحوالمنالطببعليهاطلعما

ماكلان:الثمأنهذافيقولهابقراطالىويعزىافثاؤهايجوز

الناسبينينثرلاانيجبما،خارجهااومهنتيفيسمعتهاورأيته

بالسر.احتفاظيبهمأحتفظ
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الاسثلةجميععنللاجابةمستعداالطببالمريضيقمد

اليه.الابهيفضيلاماحياتهاسارمنلهفيذكراليهيوجههااقى

عنيخفىماعلىالاطلاعحقالطبيب!ااجازةاكشتهلقد

عنحى،الحقوقعندفاعهفيالمحاميوعن،الصدوقالصدين

ذاكرحمممنيمسحواانجميعااوفككلكانواذااررعالرا!

كلماذكراهيسزدوانالسرينىلاانالطبيبكلفانبهعلمواما

القوانينفيجاءولذلكالمقبلةحياتهفيفيذكالىالمريضحاجةدعت

الاجتهماعيالتطورولكن،كتمانهكلوبالنشدبدالطيبالسرتنعلقمواد

العلم،وتقدمالمعيشةظروفوتبدل،الحاليالحياةوطراز،الحاضر

اوجببلبس!حفالطيالسرقيردتقليصالىلاأدىذككل

الامراضالاخبارفيكاالمحتمعلمصلحةضماناالحالاتبعضفيإفثاءه

السرية.الولادةوعنالاعندأءاتعنوالاعلانالارية

:التاؤلاتبعضذكيانطرحانلانفسناونستميح

فيمريفشكعدالطيبموقفيكونانيجبماترى

اخبارالطببمنيطبالحالةهذهفيالمرجحالرأيان!تسممه

الروية،زائديكونانالحالةهذهفيوعبه،بالأمرالعامالمدعى

حالةعنمسببةالتسممعلائمتكونفقد،الاخبارقبلالحذرشديد

فيالطبببوخفاذا،التسمماعراضاعراضهاتشبهمعويةمرضية

للملاحقةلاه!فنوعرضجداحرجمأزقفيبنفسهالقىالخطأهذامئل

الملاحقةبلفحسبالقانونيةالجزائيةوالملاحقةالاطباءقبلمنالمسلكية

الطببعليالدعوىاقامةعهالمخبرللمريضيحقاذالثخصيةالحقوقية

المحاكم.عادةتفرهجداكبيربنعويضومطالبنه

تسمممنتأكدهحالفيالطببكليجبالذيماترى

بل،عليهالمجنىالحاحمعيديهعلىونجاتهذويهايديعلىمريضه
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جوهريةلاسبابذلكعلالطبيبوتاميةالاخبارمعدكلإصراره

افرادها؟ومستقبلالعائلةبسمعةتتعلتى

محتملوقوعهولأنجوهريلانهللمناهخةنطرحهسؤالهذا

ترضىالمركتيالىندعومبرراتهالكانرأيفاوفي،نادروغير

.القانونخالفتوانوالوجدانالضمير

صيةولادةكلاطلاعهحينالطببكل!بماذاترى

القابلةاوالطببكلتوانينهتوجصبلدفيالوالداسمفيهايعلنا

الايابمفيللمملطاتبهايمرحانولادةشهلا،مهيشخصكلاو

؟ا!وقونليالتيالثلاثة

نأنظرنافيوالجواب:أجوبتهبخاقثةجديرخر3سؤال

يخهاللتح!تالامورزمامواستلامهاالمختصةالدواثرالطبيبإعلام

نناصرلافانناولذككانعملايمنللفضيحةوادعىللسرافىى

كأنأنسبحلكلل!تعرفالموضوعيفاقثىانونرىارأيذك

المحلة.كختارينخرآباشخاصالاخباريناط

المحاكمفيالطمكاالسر

المحاكماماماسئهداذايفعلهانالطصكلصبماذاترى

ملزمالحالةهذهفيانه؟.كلهنتهقيامهائناءعل!اطلعسرعنللكشف

الجوادثيعتبربانهاليمينبعديصرحانولهالمحكمةاليبالحضور

نرتئه.ماذكالمهنةاسرارمنعهايمألالتي

دالسريفضيانالقضاءنهطباذاموقنمهيكونماذاولكن

ا،حاكم؟امام
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الحاليالتطوربانتهاوخرجالمواضيعهذهريست)1(درس

.بحذرالسرقيدمنالتحللتشيرالىيدعوالعالمفي

والمريضالخاعىوطبيبهالمريضببنغالوا)2(الاستاذويفرق

الطبيببينمقدساتفاقالطيالسرانويرىالموطفوالطبيب

مرتبطفاناصهاكتهمانمريضىصيطباذايقولم،ومريضه

حالتهعنالسربافشاءتقضيالمربضمصلحةكانتاذاانهكلبه

.الاذعانالاليفليسبذكلطوسمحالمرضية

عامةبمراقبةالحثركاتمنشركةاوالحكومةكلفتنياذااما

امراضوجودمخافةلفحصهماومستخديحهااومواظعهاصحةكل

ووا"يالمريضلاالهـثركةاوالحكومةهوصياقفقفانبينهممعدية

الذينالمرضىلانالسراكشفوانحقوقهماعناداعانعلىيحتم

ليولشمرضاىالحالاتهذهمثلفيليسواحالهمعلاطلعت

وبالتاليوظفتنيالتيالئركةاوالسماطةمعهوارتباطيلانبهمارتباط

يوجبماوهذا.طلهاجنعليهاطلععمالهابالكشفملزمفأفي

الصنفينبينجمعفاذا.المعالجالطبيبمنالوظفالطببتمييز

!عالاولىحالتهفيواجبهلانصحيحغيرو!عهكانواحدآنفي

يجببينما،9مختارطائع!معهاارتبطالتيالوظيفةبتعاليمالسيرعليه
تباينماوكثيرا،مرضاهمركلامينايكونانالنانبةالحالةفيعليه

المذكورلين.الحالتينمنكلفيالاتباعالواجبةالسبرخطة

ماسوءصرفيعلاتحرالمحيركان1956تترفي1876تةصزابررغ!وكهـذ*1-5

وكانفبمانعربنانقذماالاحرابرنيقالضعليركبهاالىت!رةأضت،الريةابدش

جنمناحزاءاليوبالدعرةالطبىالرنياخ!اصةربارانهالمبنهةعنبدفاعهعرت.انفذواكلنربت

ءهل!ءز!(2)الادنافيك!رةمؤلفاتد،الاتجهماعةجاتامننحاتفىرففيتانررو
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عرضةالطب!نةفيبالسرالبوحيكوناننظرنافييجوزولا

وكرامنهسمعتهفيالمربضايذاءمنهالمفصودكاناذاالاللعفاب

الرعنالطببكثفناذابهيلوذومنذويهضرراومكانتهاو

فاذا،المريضاضرارمحذوربذلكانتفىنقدضار!ماقانمعتقدا

لنفيمبرراالاعاءةاوالضررنعمدهعدمكانالطبنقديراخطأ

.العقابمنالخلاصبالحرىركمالعتاب

للعناث!عرضةال!فيالرقجةتبفىحالكلوفي

نصها:والبكبالامعانجديرةالرامباحزالفائلةالحكمةونجقى

سر.بدوناثسمانولاائتصانبدونثقةولاثقةبدونطبابةلا

الطبيةالمسؤولية

صناعنه،نراولتهجراءمنبالطبتلحقالتيالمسؤوليةهي

الفنيقتضيهحسبمالمريضهاللازمةالعنايةبتقديممطالبالطيبان

ذلك.اهملاذاالايسألولاوالوجدان

أحدهما:لهثرطيننحققمنالمسؤولةهذهتقعلكيبدولا

والخطاالحاصلالضرربينصلةوجودوافافيوالضررالاذىوجود

اذاالاالحاعلالضررعنبتعويضالمطالبةتصحولا،الواخالطي

حرمةانتهكتديكوناوبذلكحقلهيكوناندونبعملهالفاكلقام

بها.نةصهقيداليالالنزاماتتجاهلاوالشأنبهذاالمرعيةالقوانين

الايلامفيالطببةالموولبة

الطبمؤلفهفيالشوطيالدبنجلالالامامالعلامةعالجلفد

الم!مبؤوليةبالطبالمتعلقةالشريفةالاحاديثفيهجمعالذيابخوي

مههما.كلومسؤوليةوالطبببالمتطببينففرقالاسلامفيالطببة
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وقال،فيالمأذونغيربال!المتكلفإنهاقطببعنقال

تعاطيه.فيالمجازبالطبالعالمانهالطيبعن

الهـثريف:الحديثالمتطببصددفيروى:المطبمسوولة-9

ويعتبرضامنفهوذكقبلال!منهيعلمولمتطبمن

بالناسوتغريرهجهةمنجهلهناحيةبمناحيينمنمسؤولا

.-والضررالعطل-التلفيضمنلذلكثثانيةجهةمن

الطبب،مسؤوليةالاسلامنظرفيتختلف:الطيبموولية-2

:عدةاحكامتعزسهاعديدةامورافتراضبهاويلحق

فتولدخطأيرتكبواحقهاالصنعةاعطىحاذقطبيبةاولها

لاضمانفهذاالوظيفةاوالتنفساوالعضوتلففعلهمن

اتفاقا.عليه

الطببوقبلبالسلامةمشروطآبالفعلالاذنكاناذااما

ن!اضوغيرالأثمةبعضنظرفيضاناكاناالشرطجهذا

السلامة.لشرطمسقطاالاذنعدوالاحممالآخريننظرفي

يدهفياخطألكنهحقهاالمنعةواعطىلهأذنحاذقطبب:لايها

خطأ.جنابةيعتبرعملهلأنضامننانه

ذلكفادىخطأدواءللمريضفوصفده!جاحاذقطبيب:لالثها

الاسلامبوجب.الصفاتمن!فةذهاباوالنفستلفالى

يجبفيمناختلفوتدالديةاوالتعويضدخالحالةهذهفي

.الماليتخرونآوقالالطبببعضهمفقالذكعل!

ذلكوادىعمليةفاجرىحقهاالصمةاعطىحاذقطبب:رابعها

الطبيبايفانهالصفاتمنصفةذهابالىاوتلفالى

ضامن.غير
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بغيرلرجلعمليةفاجرىحقهاالصعةاعطىحاذقطبيب:خامسها

اذنبغيرصيأوعنهالمسؤوليقثرلملمجنونأو،إذنه

فانهالصفاتمنصفةذهاباوتلفالىذلكوادئوليه

فيه.مأذونغيرفعلمنتولدالتلفلأنيضمن

مجنونأولرجلفاجرىحقهاالصنعةاعطىحاذقطبب:سادسها

ذهابالىذكادفىأوتلفووخالاذنبعدعمليةصياو

مطلقا.التلفن!ضبلافانهالصفاتمنصفة

ناريخبةقيمةالاالبحثلهذاليسأنهالفارىءيتصورتد

لتقديرصالحاأساسأتتخذأنيمحاوردناهاالتيالامثلةلأنخطأوهذا

عنالغرببونافخذهالذيالاساسبصلاحهيفوق،الطيةالمسئولية

،الفادحالخطأوارتكابهالطببمسؤوليةتقديرفيالرومانيالتشرج

الاختصاصوانواعالمذكورةالاشلةنطبيقبالقياسيمكنانهكا

.اليومالمعروفةالاختصاصانواعكلاليهاالمشار

تفسحمتباينةاننقاداتالىالفنيةالوجهةمنالطببيترفى!

لجوئهلعدمبالنقصبراتهامهمثلاذلكمنمسؤوليتهمناقشةالىالمجال

بعديثتلماذالهاللجوئهبالتهوريتهمقدكاحدثةآسالببالى

فيها.الفصلالقول

جراحيةعمليةاجراءللجراح!قكاناذاعماويتساءلون

فيالطببالثرجيدين.اجراثها!نيماخالمريفولكنهحياةتنقذ

المصابكاناذاالاالجراحيةالمداخلةتنجحأاذاويضمنهالحالةهذه

المعالجةاثناءتبينوقد،مقررةعمليةاجلمنمخدرااوالو!فاقد

المعالجة.فيضأنذاتاخرىعميةاجراءيحتمالواجبأنالجراجة
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التجملجراحةفيالمسوولية

فنأنوالواخ،كبيرآتقدمآبالتجميلالاختصاصتقدم

خدمةالانسانيةوخدمبعيد(شوطأالنجاحمضمارفيسارالتجميل

وقدحسنةنتاثجنعطيلاقدالدقيقةالمداخلاتهذهأنغير،جلى

بلغ.خهمررمهاويحدثالتئمويهفيتزيد

خلاقاصارماالتجميلجراحةفيالقضاةموقفكانلقد

الموتخطرالعامةالجراحةفيلانذك!العامةالجراحةفيلموقفهيم

التجميل.جراحةفيكذكالامروليسالعمليةبحرلماذا

الآخرينعملعناناتجةالمسؤولية

وداخليينومولدينجراحينمنالمشافياطباءيساعدأنهيخفىلا

وإنوالممرضاتوالممرضينوالمعاودينالمقيصينالاطباءمنعدد

وا3أسافاذا،هؤلاءعملبحسنبعيدحدالىمرتبطهالمعالجةنتيجة

مسؤولاالطب!يكونهلللمريضماحادثذلكعنونتجالمرف

!دلاأمذلكعن

تكونهذاوعلىوزرهانسانكليحملانالرفقضى

الثمخصكاناذاالاالمهملاوالمخطىءأوالمقصرءلىواقعةالمسؤولية

كل،منهومرؤسابالطببمبالثرةمرتبطاالاهعالاليهنسبالذي

طببيكون.حكوميةومؤسسةخاصةمؤسةبينيختلفالامران

ماعدينمنمعهالعاملينجمخعنمسؤولاالخاصةةمس!ؤملافي

المؤمسماتفيكذلكالامروليس!رئيسلأنهوخدموممرضات

صكوميةرسميةبادارةالمساعدونالاشخاصيرتبطجثالحكومية

عهم.المسؤولةهيتعد
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ال!فيالعراحة

المرضوانذارالمريضمرضعنالافصاحالتعبيربهذايقمهد

مثؤومين.وذاكهذاكاناذا

ياالحقيقةاخفاءالجائزمنكاناذاعماالبحاثونيتساءل

.الحالاتهذهثل

المرضحقيقةاخفاءعنندوةباريزفيالتلفزيونادارةافات

ودارتكثيروناناسموضوعهافيواشفتيالمثمؤومينوانذاره

ونخبةالاختصاصيينالمفكرينمننخبةا!ةاشزكحوليهناقثات

باريز.فيالدينورجال4والفلسةالطباسانذةكبارمن

نشةبلغتفقدكميراتناقضاالصحفاشفتاءاظهرلقد

فيتتجاوزلمبينماالصحفبعضفي%72للافصاحالمرجحين

الىالتباينهذاعزىوقد،%19-9اخرىصحفاستفتاءات

سالمين،اناسمنالعاليةالنسبةجاءتاذيخهاالاستفتاءنمالتيالبيثة

بالمرضى.صلةذوياومرضىاناسمنمنخفضةالنسبةجاءتبينما

المريضعنالخطرالانذأركتمالىالطبيةالمهنةاخلاقياتتدعو

الطبيبالمريضمغاذاالعملماولكن،ذويهالىباعلانهتسمحبينصا

ذويه.الىحالتهصافثاءمن

إعلامهلأنالمريضعنالحققةباخفاءيقولونالفلاسفةان

الحالاتهذهمثلفيصبرأيناوفي.نفسهوا!طراببؤسهفييزيدبها

وظروفهمذويهونفسيةالمريضوحالةالمرضاختلافلأنالشديدالحذر

نأيجبأمورمنذلكوغيرواشعرارهاخدمتهو!مانوظروفه

المريضمحيطايضةذكالىيضاف،حسابألفالطببلهايحسب

واقابصه.قطرهبلبهالخا!ةوبيئته
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العمرأرذلفيمريضشيخقصةالصددهذافيوتروى

إمكانعدممععيثهمدةطولالطبلهمأعلنحينماذووهأهمله

إلاحلماالاهمالمنبهحلأنبعدالمريضمنكانفما،شفائه

كنزاصيرهتحتانانفرادكلبخدمتهنيمم"اقلامنلكلسرأن

دونالسرسلمهلمنبهاباحوانه،محنقهلأيامالرنانالذ!منادخره

عنايةالىالجميععندالاهمالفانقب،خدمتهفيلاخلاصهغيره

المنيةجاءتإذاحتئوتعقلأناةإلى،والمللالضجروتبدلودلال

تألممااهمالهمبوادرمنرأىأنبعدذويهعلالمريضاحتيالتبين

عليه.ودئقنه

بسبطةجواحيةمداخلاتفيمتوقعةغيرتبمفاتجآالتلميح

جراحيةعمليةايفيالخطروجودبامكانالجهرمنبدلا

خطرعنالطببشلفاذا،سليمةكانتمهماالطبيببهايقوم
شيكو)9(.ل.بيقول.الاخبارفييتلطفانعيهكانالعملية

لعمليةمعدطفلوالدةسألنياذاباريزفيتروكلومسنشفىجراح

قدتكيفاياهاسائلاذكعناجبها،العمليةخطرعنجراحية

وانتفكرتهلالسؤالفاكرر،بالسيارةفتجيب؟!المستمثفئالى

وعليه،عليكالسياراتركوبباخطارلطفكالعميةلاجراءقادمة

اجراؤهاالمفويالجراحيةالعمليةخطراناقولحينئذ،كلافتجب

ركبتماحينعاوطفلكانتلهاتعرضتالتيالمخاطرمنبكثيراقل

إليه،بالنلميحالتلطف!ثريطةالخطرنفيبعدمينصحفهو،السيارة

موتيعقهاالعاتبةالمليمةالبسيطةالعملياتمنكئيرآأقيخفىولا

فيالماعقةنزولعلبهمينزلبانهعنهالجراحونعبرملحوظغير

الصحو.فاتنزاهررببعبوم

5!فطم!-1
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بباريزال!كليةفيالأساتذةأحدريثه)1(غابربلويرى

ويتخذتعميتهااوالصراحةالىيوجهان!بالمعالجةخطةرسعاان

تستدعيالتي(2)الزائديالصفاقبالتهابمصابحالةذلكعكمثالا

تملماذاالموتوهيبالعاقبةالتصربحان،عاجلةجراحةحالته

الحالة.هذهفيواجبامرالماشالوقتفيالجراحيةالمداخلة

عيهاثنياريثهاقوالفيرايهدوبره)3(روبرجانويبدى

اكنشافعندوذكالتعميةبلالتمويهالىالحالةفيهتدعوبمنالويأتي

الحياةنجغصالحالةهذهفيالتمريحلانالزوجيناحدعقمال!

اروجين.انفصالالىيؤدىوقدالعائية

والعروقالقلبمرفىفيال!راحة

وابالقبلهصلةلامرضاجلعنمريضبراجعناقد

نالهبتولميجهلهاكانقليةفة1صدفةفيهفتكتثفال!روق

ناوعليهالثأنهذافيحذرايكاونانالطببكلان.مهاشكا

الاخبالي.عناحجمللهلعامتعدادهرأىاذاحتىمريضهه!فنغوريسبر

يجهلو!اكانوامعاو!ةقبيةبامراضمصابينماشاهدناوكثرا

فاذا،بالحقيقةفوجئواانالىالناسمنكغيرهميعيشونوكانوا

نبن.يلمشبهبللاومهروعينمهووسينيصبحونبهم

عنداتباعهاالواجبالخطةعنمارسمى)4(كلودشساءل

كثرةحالاتفيالواغيخالفحيصوالروقا)قلوبمرضى

!ح.*عطية1-9

ر.*.!*طى!للرطانروسغرظفصصعنر-3

اق!!هل4ع*!*!البقيالكذبقوةنجىررليريزقيالعبكيهتياشاذ-،
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هبعالىالكهمريرالرأيإعلانيؤديوحبثالصربحالعليالرأي

يهمثرحكأنالطيالسرمعالصراحةامريختلطوفدمزعجنفسيئ

الحيطةاتخاذعليهتحممسؤولياتمنعدهماغيرهأوالمريضلا

!نه؟موقفنايكونفماذاثمرضهجراءمنحياتهعلىالخطرحالةفي

خبرناهاالتيالمشاهداتمنيستوحيان!ب!وقفناانشكلا

هذهفيعليناكانلذلكالط!الرأييخافهالأجلمنفسحةويخها

يكونوتدالتطبيقيالفعلىيالرأنحترمبلالعليبالرأينقدلاانالحالة

الوسواسيشبهماالىمصارحتهادتربما.كبيرةحساشةذاالمريض

انالىيجهلونهاكانواقلبيةبامراضمصالنشاهدناماكأيرأ.نيه

وهلعن.ومهروعينمهووسينيصبحونبهمفاذابالحقيقةفوجئوا

بالزهرىالاصاباتعنالافصاح

حيثالعانلةعرىفعمالىفيهالمصارحةتؤديمافهانذكر
الاعتزاليحتمزهريبمرضهيأوهوفيصاباروجةاواروجيشذ

؟الاحوالهذهمثلفيموقفنايكونأنيجبنماذا،بينههماالجن!صي

المرأةوسندانالزوجمطرقةببنالحالةهذهفيالطببيقع

الزوجبةالعهـثرةيمنعانعيهسبببنما،بالحقيقةبكلسحأنبسنهطيعفلا

تفميل.أيدونخطرهاويبين

السرطانعنحا!الا

الاجتماعيينبعضدعالذيوهوجدامعقدالبحثهذاانشكلا

بياردونو)1(الشأنهذافيالنظرويلفت.الموتصهوينبمبدأالمناداةالى

!"!!"ه*ياربزب!لاكيةنياشاذ-1
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نسبتهمتبلغالسرطانمؤسسةمراجيعنبهبأسلاعدداانالى

مابالقولنجهرفهل،مشفسربنانفسهممنالهايفدون40%

.بالسرطانمصاباالمراجعكاناذانكتمه

باختلافهؤلاءمنموقفنايخنلفكانبياردولويقول

المعالجةوسهلالعاتبةلايمجلدياالسرطانكانفاذاالسرطاننوع

بالقولواكتفيناالسرطانبىكلمةاذنيتخديشالمريضكلوبزنا

.%90الىتصلجداعاليةيخهاالشفاءنسبةجلدبةعلةا!ا

الآنبة:القصةويروى(1)الرأيهذاغبخبوموربسوباند

منتبينوقدواسعااستئصالااسمؤصلبثؤلولانشائياحداصيب

الخلاياالمئوكالنوعمنسرطاناكانالمؤلولانالنسيجيالفحص

بعدعرضالهذكر!اانالىالحقيقةهذهكلالمريضاحديطلعولم

عنيالحققةاخفاءيخاعملتمانعم!يليفقال،الشينمنعدد

دائم.هلعفيولئركتنيمنغصايث!يعلجعلتبهاجهرتلووانك

هذافيالانغلوساقسونيينآراءعن(2)بلانلاروبرويتساءل

دالاسالسيدأنويذكر،عنامختلفةامزجةلهمان:قاثلاالئأن

هووكانالناسعرفهمعويبسرطانأصيبالاميركيالشالهصي

الأرضبقاعفياعمالهمتابعةعنذكيخعهولمبهالعارفينأول

سنتين.منتقربمدةالمختلفة

شديدةاللاتينيةالعقليةإندوبرى)3(روبرجانيقول

فالانغلوساكسيون،الموفوعهذافيالاميركيةالعقليةعنالاختلاف

باريز.فيطاتالركلصةعنر-3
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ويتساءل،التلطيفالىاللاتينييننحنتميلبينمابالواخللهجابهةميالون

طبيبا،المريضكاناذااتباعهاالواجبالخطةعننفسهالباخه

لاللمراحةيميلونالذيناولثكحتىالمرضىالاطباءان:ةجقول

وزرعاصابهمتلطيفوينتظرونمب!رمحالةفيعهايرضون

لهاعلنالذيبفرويدالصددهذايويذكر،نفوسهمفيالامل

منفعلافرويدعيهفرد،ا)كبدفيسطاناصاقيانمعالجيهاحد

الطبانكليفشجانويرى،ذلكعناخباريفيحقكهووما

عليه،يموهاننفسهترارةفييرغبالانذارالسيءبالسرطانالمصاب

لاذكلانزطمعنالحقيقةكتمانالاطباءاكزيرجحلذلك

شعلةتطفىءالثأنهذافيالصراحةإنبكيؤخرولاالانذارفييقدم

الكذبيكرركانوربمابهاحالمآالمريضيعيشالتيالباهتةالامل

وكانسرطانآصابهأنهتروسوعنويروى،بشفائهحالمانفهعلى

بيهااذاحىبالحقيقةيجابهانيتحالهثىوكانمنهومتأكدابهعارفا

الأدببقلةونعتهعليهبهاتعرفدتيقةاوللعن،تلاميذهاحدله

.الذوقوففدان

الطفلجاةمعيتلاءملاالذىالتثوهحالاتفيالأهلممارحة

نجابهههمهل،الموهينالولدانعنالماقشيناحديتاءل

...؟تتضيححفيقتهمموفامرانلطفام؟المرةبالحقيقةذويهمنجابهاو

الاطفالهؤلاءلامئالملاجىءتوجدانيجبانهشكلا

تغيصفيالشببكونونسوفبيئةمنانتزا!ميستطاعحتى

المشوهنالاطفالادخالوكانلملاجىء1هذهثلوجدتفاذا،عيثها

فالنمويهوالاالتامةالصراحةالحالةهذهفيعلبناوجبتمبسوراالها

افضل.
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الصراحةموضوعحولدارتالنيالمنانثاتبعضخلاصةتلك

والسبعينالساجعددهافيالفرنسيال!مجلةعنهأعلنتكاال!في

فيالاسلايةالربيةالحضارةآدابنبينأنلناويحلو،الماثةبعد

إلىالاسلاميةالحضارةفيالطبيةالمهنةأخلاقيةتدعو:الموضوعهذا

.يسرهفيماالمريضامام(1)التفاؤلاظهارتحبكا،التصريحعدم

فنفسواالمريضعلىدخلتماذا:الرسولقولماجهابنروى

كا،المريضلنفستطمينوهوشيئايردلاذلكفانالأجلفيله

انزلما،دواءداء)كل:الكريماليعنالماثورةالاقوالفيان

الاداءيضعأوجلعزاللهفانتداووا،شفاءلهانزلالاداءالله

والتفتيشالدواءطبعليويحثهالمريضئفسيقوىمما،لثفاءلهوصح

كلماتوالفأليجدهوقدبالخيرويتفاءلالرجاءبروحقلبهفيعلقعنه

جاءتالتيالكلماتيتمنوكان،عزائمهبهافتقوىالعليلبسمعها

منوتعهالمريضيغممااجتنابالىدعوتهمالعربالاطباءقسمفي

.الكلام

وبجبوينغمهالمريضيزعجالمرضعاقبةبسوءاقصريحات

المريض.بهيتعلقالذيالرحمةخيطالفأليبقىأذيجبلذلك،أمله

الله،منرحمةالأمل:قولهالكريمالرسولعنروىوقد

المعنى:هذافيالشاعروقال

تقويهاآمالالمنيةمنوجلعلىكانتوإنوللنفوس

يكونحيث،التصريح!وكلهالموضوعهذافيرأينااما

،ذكعدافيماوالتمويهومشهوداصروفاوأمرهاكيدآبالثمفاءالأمل

ضصشيرأان!تنييخفعكلامشصممايخما.دسينىرجليكرناناتفازد!صا*من-1
الأول.باعة،الحةالكلةوكللطليالنالبى:اطدثرني
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ذللث،اشتهاربالثمفاءالقناعة:مهاعديدةلعواملتابعانوذاكوهذا

لماذبهأقصريحالمصابيغممرضاكانثلافالسل.وساثلهوتوفى

يقدملاللآذانمخدشابهالتصريحوكان،اكيدةشفائهوسانلتكن

أمراصبحوقداما،المعالجةاوالوقايةشلاستعمالفييؤخرولا

وكزتالمجتمعفيمثهورةأدويتهوفعالبةالناسبينمعروف!ضفائه
منضيراالتصريحعادمنهالوقايةسبلونونرتمكافخهويعاثل

والتلميح.التويه

منذانهمعمعهودأشفاؤهااصبحالسلمنانواعاهاكان

بذلكواقصد،واكيدامحتومافبهاالموتكانمعدوداتسنوات

وعروقه،القبامراضبعضفيالامركذلك،السحائيالسلالهاب

يقربنحديدابالاحتثاءالمصابعرتحددالمؤلفاتكاتانفبعد

حياةالىعودتهوامكانالمصاببشفاءكدتزالوما!بحتالجزممن

التلطيفمنوأمنالهاالحالةهذهفيال!موتفمجولماوهذا،طبيعية

التصريح.لىاوالتميح

ورغببهمصاباسمعتاورأيتومامخيفانجبقىالسرطاناما

الطببيسألاصابتهمنالواثق!ثبهالمصابحتىعهالافصاحثيحقا

لتنصيتهومحاولةالأملمنببقبةاخفاظالهلينفيهبلالمرضلهلثتلا

.الهلوعالنفسفي

الخاصلبوسهاعقاممرضبةحالةلكلانةالقولوصفوة

مزاجعلىفيهيقمد!هاكلفيمختلفموتفاتخاذاكالداعيجها

وصلهاحالتهوانذارالعقليةمداركهسعة،بهذوبهعابة،المريض

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،تيالأملزرعحالكلفيالطيبواجبأنعلى،معالجتهبخطة

ذلكففيمكرو؟كانمهماالمريضعنوالتفريج،خائبةكانولو

الصفاتأطيبمنالصفاتوهذه،وحنانوشفقةواحسانرحمة

الىاضطرفاذا،الطببسيماولاانانكلجهايضحلىأنسبالي

.والسلامالكافيةباللباقةالاخباريغلفأنعليهكانبالحقيقةالمجاهرة
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ليرطجيتسعرلهييننحكفا

يهمزنبىرعرب!إن!بىفتاا

قي!تئماجكللفلئرا

القرنخلالعاشااللذينالطبيبينهذينينثدةحدثت

بيهما.متادلةرسائلخمسةنهالناوبقيت-ميلاديع!ثرالحادي

طبببطلانبابنالمعروفالحسنابو:هوالاولالطيب

فيوتوفيالرهبنةصاكدخلثمكثيرأسافر.بغدادمننصرانيمنطقي

.م1052هـ/444عامانطاكيةفيدبر

الجاثليق.كاتبالطيببناللهعبدالفرجأ.يىعنال!تعلم

.الاطاءةدعو:نهاورساثلكتعدةوألف

عليبنرضوانبنعليالحسنأبوفهو:الثانيالطيبأما

الثلاثينجاوزأنبعدأشاذدونال!درس.المصريجعفرابن

كهمابسفاهةيتمزوكان.مصرفيللاطباءرئيسأوأصبحالعمرمن

م0671هـ/460عامالقاهرةفيتوفي.والماظرةللمناتشةوحبالرأي

كتب.عدةوترك

.(19!8ايار!ور)القامرةنياسريةالغ!وفاتممهدمجلةفي!ثتر"
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الفرجأبووهو،ألاطباءأحدأنهو:الخلافوموضوع

نصارىمنكان)البروديابراهـيمبنسهلبنيوخابنجورجس

منأحر(الحمامصغبرأي)الفرخأنئيمقالةكت:(اليعاقبة

السلفعنوردكلماعكسعلى.(الدجاجصغيروهو)الفروج

بطلانلابنصديقأوكان..البيطاروابنماسويةوابنالرازيأمثال

.بغدادفينفسهالاستاذعلىدرسلآنهلهوزميلا

الوزارةدارفيكانأنهاتفقمصرالىبطلاتابنوصلوعخدما

.ممقالتهمعرأطباءأفحماليبروديبأنالاطباءأحدفادعىبالقاهرة

المدعىكلفردرضوانابنتلاميذأحدالحضوربينمنوكان.تلك

...وبوقاحةبلوتفاخربتعالبطلانابنوناقثهناظرهوها.بالعكس

بستدرجهكأنمارضوانابنالىارسلهارسالةفيكلامهكتباذ

زظرهوجهةفيهاثرحبرصالةرضوانابنعليهنرد.مبارزةالى

علىالردعنيتورعلمولكنه،قويةطبيةمعلوماتوصردالمخالفة

بثهمتيمة.وشتيمةبتهمةتهمةبعنفخصمه

هذهالثانيةرسالنهفيلكنهبطلانأبنردجاءهماوسرعان

والدفاعواللمزالغمزويفضلالأولالهجوميأسلوبهعنيتراجعنجده

والفاسفةوالمنطقالادبميدانالىرضوان17بئجرمحاولةم،نفسهعن

قصدوعن،9كثيرويبتعد،رضوانابنيخهايبرعلامياديكوهي

ويهاص.وبراعةمقدرةرضوانابنفيلم!اذالطيالميدانعن

اسلوب!ويتعمد...الخالطيالتعليموفيالطبفيرضوانأبنآراء

.رضوانابنينقصالذيال!ثيءالادبيةموهبتهليبديوسلسأشيقاادبيأ

ويعوداللاذعالهجوميبأسلوبهثانيةبرسالةرضواتابنعليه-فيرد

فيآراءهليدعمقليلاإلاالفلسفةالىيعرجولاالطيالميدانالى
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اطباءالىرضوانابنيوجههاخامسةرسالةوتوجد.الطيالتعليم

بطلانابنيضطرالذيالثيء...نبذهالىوليدعوهمبهليشهرمصر

.سنواتثلاثفيهامكثأنبعدمصرعنالرحيلالى

حيثستالقديمال!مفاهيميقرلاالحدبثالطبانوالاغ

البروتيئنية،،الدهنية:الثلائةالموادانبلأربعةاركانالىالموادتقسيم

الحرارةتوليدحيثمنمتساويةتقريبآكلهاواللحوم،والمهمكرية

الجسم.في

الدينجمالوكقاب،أ!يبعةأبيأبن!ابفيوردولقد

لابنمتجزآكانالقفطيأنالاالطيبينكلنلكلترجماتالقفطي

صفحاتكتابه!دروفيللأولفكرسرضوانلابنوكاره!،بطلان

فيالارضواقابنيذكرلمبينما،ليعاملهمارسالتيهونشركثيرة

!و،الئلاثرسائلهعنشيثمايذكروا،كتابهمنالاخيرةالصفحة

.براءمهاهو!مابهألصقبلينصفه

نإقالاذ،موضوعبةأكزكانفلقدأصببعةأيىن،اأما

به.يتعلقوماالادبثيوأميزظرؤ؟وأكثرألفاظآأعذببطلانابن

بها.يتعلقومااطكميةبالعلوموأعلم!أرضوانابنكانبينصا

مايرهوفماكسنثرهاالتيا)خمسالرسائلهذهأت:والواخ

والشعايمال!مفهومعلى"وءأتلتيلأنهاأهميةذات،الثلاثياتفي

آدبومفاهيمال!واغكشفجانبالى،الحينذكفيالطي

العلمية.الماظرةوفنال!
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لرسولافيئهذتيرباا!لعمالمجة

يفيبلم!،،.ىرمهرلرلا

باحت

الخلاياوتفككماءهاتفقدهاحبثالانسجةالكاوباتتحرق

وكاوياتفيزيائيةكاوبات:صنفانوالكاويات.لهاالمركبةالعضوية

كبميائية.

لحديدكافيهاالمحماةوالمعادن،الارالفيزيائيةالكاوباتفمن

،("اك!"!آد5!*!)الحروريوالكاوي،الاحمراردرجةحنىالمحى

.(ء!،*هحه"آ8*!)الغلفاتيأوىي"ابالكهروالكاوي

(!!!فهـ*!5)الكاويةالأدويةأواليهميائبةالكاوياتومن

،الكروموحمض،الآزوتوحمض،للتبلرالقابلالخلحمض

...(جهنمحجر)الفضةاتنزوقلم،الصفصافوحمض

بالأدوبةولاالكاويةبالأدوبةالكييشمكلاهذابحثيان

لبهمهروساستعملالذيكالثوم(!ك!"ة5!!،،)المنفطة

عندالمشهورالكيحمصلتطبيقتمهيداكيهاالمرادالنقطةفيموضعيا

وبعضالنساعرقبعفأنواعفيفوائدهبعضالطبيقروالذيالعامة
...(1)القطنيةالعصابات

.بدنصعزةاكيهررلإشاذالادويةعلم-أ
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طريقةفهوالئجىالفحمحمضىبواسطةبالبرودةالكيوأما

!ئر.نطاقفيتدخلولاالجلديةألامراضفيتشخدمنسبياحديئة

،(!هذآ!،فىك!آ*!غ)الحرارةأوبالارالكيأعنيوانما

خشبيةبقبفمةمجهزةحديديةبقضبانالكييجرونالاقدمونكانولقد

القضبانهذهتحىأقوبعد.محختلفةبأشكالوهمنتهية(مجهزةغبرأو)

النواحيبهاتكوفقاتمأححرمبيفأوأحمربلونتصير-تيالفاركل

المختلفة.

حرارغا،ودرجةالمكواةلنوعبالنسبةالكيتأ!يراتوتختلف

وعميقاسريعافعلهاي!ونميضأحمربلونتكونالتيفالمكواة

،النزفتفعولابسرعةتقطعهابلتكويهاالتيبالنسجتلنصقفلا

القاتم،الاحمراردرجةفيوهيالمكواةمنأخفبهاالمحدثوالألم

ففعلها(*ه*!ح3!*ط"ه)قاتمأحمربلونتكونالتيالمكواةأما

النزفوتقطعالآحيناتوتضرتكويهاالتيبالنسجوتلتصقعمقاأقل

.(1)دشأبهاالألمويكون

آحبامهاوفيالكاوبةنهاباتهاأشكالفيالمكاويوتختلف

المياسمأصممالعلالاطلاعرامفن،منهوالغايةالكيمكانبحسب

كتابمنالكيبابفيمرسومةفهيحضارتاابانالمسنعملةالقديمة

الرئيالجراحذلكللزهراوي(التأليفعنعجزلمنفير!تلا)

بالأدويةالكيكلبالارالكيفضلهذاكتابهوفي.الم!ئهمهورالاندلمصي

.(الكاويةأي)4المحرؤ

المكواةفاستنبطتالحديىثعصرنافيالمكاويتطورتولقد

المكواةاخزعتثم،ءضلفةنماذجولهاباكلان)2(!الحروربة

القافي-تظيكرراكللاشاذ(1195-0165ت)المنرىاصاجلقيصب-1

لالمهاذاظلقايبننجةباحرقىالإقنانميمذهـالمكواةالهاتداليوالقاعدة-2

كابخزين.المتبالاجامبهـفسابكرةرالهرا.شجمز
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فيولاسيمااسنعمالاوأسهليخهاتحكمأاكثروهذه،الكهربائبة)1(

العميفة.الاماكن

باديتافيهذايوناحتىاستعملقدبالنارالكيوانهذا

عليثيءبوضعمتبوغأوإماصرفآإما.حوادثهقلتوانوريفنا

يتخلعىصىمهاالاةفسيلاناستمراربقصداي!ربلتأخيرالكية

وسائلالعضويةفيونننبه-يظنونكا-السيئةأخلاطهمنالجسم

الكي.ح!سصةاستعمالمنذكيقصدكاالدفاع

اللغويةالمعلوماتبعضرنستعرضألخاالمقدمةهذهفيبناويجدر

.الموضوعصبفيالخوء!قبلالكيعن

جلدهأحرق:كبايكويهكواه:المحيطالقاموسفيقال

والكاوياء.الكيموضعوالكية،المكواةوهي،ونحوهاييدة

واستكوع!.فيهبماليسوتمدح،بدنهفيالكياستعملواكتوى.ميسم

الكى.طلب

وسمايسمهوسمه.وسومحمعهالكيأنرالوسم:وقال

ومياسم.مواسمجمعهالمكواةم*،ابكسروالميسم.فاتسموسمة

الدأءآخريقالولا،الكيالدواءآخريقال:ا،ختاروفي

الكية

بالكي:المداواةفيالأعرابمفالاة

كواسطةالكياستعمالمنالاسلامقبلالعربر!ألقد

الأطباءتندر.حيثالباديةسكاطالأعرابقبلمنسيماولا،علاحية

تيرارباسالاحراركرجةيننكالعروةستوتالإتنشيخطنىالكواةتهكابر*و-1

شه.يل.رك
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الدواءيفقدأوالمجربةالادويةتفثلعندكلاالمتوخومن.والأدوية

وان،مرضهمنلم*خاصذووهأوالمريفهويسعىأنالناجع

كالكيمؤلمةكاتولوالننائجمثكوكةكانتولووسيلةأيينقبلوا

،فوائدهبعض!عنويسحعو؟طيرون31"يميتقبلاويزيدهم.بالار

نتيجةأوالعدفةبطريقةحادئةالمشاهدةالن!وائدتلثبعضكانتولو

الشعبيةالحكمةوردتولهذا.بالاعنقادالذاتيأوالغيريالاباء

.(الكيالدواءآخر)الفائلةالرببة

الحكمةتلثجرتفقدمطقهكلوشدةألمفيهالكيأنوبمما

فيهجربأنبعدبالشدةويحسمماأمرفييبتعدماالمثلمجرى

.(1)(الكيالدواءخرآ)الآشدالأمرتطببقلدىفيقالواللبنالرفق

المعقولية،حدودالكيحكمةنطبيقفيالعامةتخطىولقد

بتوسعيجرىالكيئوأصبح،شمبيافيهو.وسعوااستعمالهفيوغلوا

بذلكذويهأوالمريضرغبةولمجرد،والخبراءالاطباءغيرقبلمن

مرضءنوقايةينفذالكيىح!ضأو،لهالجاهلالمتطببف!وأو

يمنعبهالشفاءأنلاعتقادأو،تفاقمهاويمنعالعلةيحسمأنهلتوهمأو

النكس.

استعمالفيالمغالأةهذهالبداوةأهلسيماولاالعامةتوارثلقد

الغابرةوالعصورالعهودعبروالتطبتالاستطبابفيالأخطاءمعالكي

المتوفىارهراوىالجراحالمغالاةتلثالىأشارولقد.هذايومناحتى

توهمهمابنيياببالكميقعولا:التصريفكتابهفيهـفقال.د.سنة

يكونلامامرضمنيبرىءالذيالكيأنالاطباءوجهالالعامة

قولواما:وقال.ظنواكاالأمروليس!لزاماوتجعلوهأبداعودةلذلك

ر،-ألااملرب.(الكيادوأءخر1):أنالهانيتقرلالرب:كاتالفغنيحبرابن-تال1

.الهـربعدابذالمهقهتدمل5دلاك.ذهتضونيعادبنلقانإلىالمذكوراثل
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يذهبودماالىلا،صوابقولفهوال!آخرالكيان:ايضاالعامة

الكي،وقوعبعدبغير،ولابدواءينفععلاجلاانيعتقدونلأنهمهم

أنفاهوإمماال!آخرالكيأنمعنىوانما،ذلكبخلافوالأمر

تلكتنبىوأالامراضسشمرضفيالعلاج!روباستعملنامتى

وقعهاهنافمن،فينجع)1(الكييثيءآخراستعملنائمالأدوية
منوكثيرالعامةاليه!ذالذيالمكلىالىلأال!آخراكيان

.!10الاطباءجهال

البدويةالقبائلمنأنا!ازما!افينرىالأطباءمعشرزلناوما

وخ!ولميثففلماكتوىقدالاريافسكانمنجاورهموممن

الخلقي.اعضائهجمالبالكيوشوه،جديدآألمآاليهضمبل،أد

قاصداتذرةبورقةالكيةتشغيلهنتيجةبالكزازاصيبمنمنهموان

الكي.حمصةمنيبتغىما

:المغالاةتلكمنالعويالرسولمولف

يرضون،شاثعةالكياستعمالفيوالمغالاةالاسلامجاء

منجاءوما،منهجدوىلافيماوتشويهاالنارلآلاماجسامهمبه

الدولةمهامومن،والدنيويةالدينيةالقيادتانلهوكاتالأرسول

الشعوذةومكافحةالطبيةالمهنممارسةوتقنبنالوقاقال!مناهجنشر

يعذبواأنوالانسانيةالرحمةرسولى؟أف.غيرهوفيال!يوالدجل

الوهـ!ية،الأدويةوعنالكيعنفخهاهم،تنفعلابأوهامأنفسهم

له.امتطاببوجودأيللداءبموافقةمشروطاسنعمالهأنلهمووضح

النطرأمتهتعيدأنفيوسلمعيهاللهصلىاللهليسولوركأ

طبص،استشارةدونتطيقهايمارسونالتيالئعبيةادويهماشعمالفي

.بالفاقةماجمشلا(يخجعفقد)الاولفيالبارةرلهأتول-ا
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مجنةمجالاتعلتطبيقهافييقصرواوان،المغالاةعهايبعدواوأن

وافقاذاتعالىاللهباذنيشفيانماالدواءأنالىفنبههم،تفيدحيث

يستعململائمدواءاختيارمنبدولابشخيصمنبدلاأي،الداء

فاذا،دواءداءلكل":السلامعل!فقال،موافقينوبطريقة.ممقدار

.(1)"وجلعزاللهباذنبرىءالداءدواءأصيب

وهيزمانهفيالشائعةالشعبيةالادويةذكراللابمعليهوأورد

فواثدها،لهاادويةبأفهافاعزفوالعسلوالكيالمدماةا-لجامة

تابعاأيللداءموافقايكونأنبطبيااستعمالهاأنالىنبهولكنه

الروحيةالمعالجةوهي-والرقىالكيعنالغيوكرر،استطابلوجود

علو.مبرردوناستعمالهمافيالشططلشدةوذلك-بالقراءات

عنهمااللهرضيالذعبدبنجابرعنالبخاريروى-1

منشيءفيكانان":يقولوسلمعليهاللهصلىاليسمعتقال

محجمثرطةففيخير،أدويتكممنثيءفييكونأو،أدوبتكم

"اكتوىأنأحتوما،الداءتوافقبنارلذعةأوعسلشربةأو

نأالىاشارةفيه:(الدا*نوأفق)!شرحهفيحجرابنالحافظقال

ينبغيلاوأنه،الداءازالةالىطريقاينعينعندمايثرعانماالكي

الضميران:هـأقولاالتحققبعدالااستعمالهولالذكالتجربة

مذكورأقرب(بنارلذعةاالىرجوعهيجوزتوافقكلمةفيالمستر

.(بنارلذعةأوعسللثربةأومحجملهثرطة)الئلائةالىرجوعهويجوز

افيالأخرىارواياتمنتعببراأدق!ماللىخاريالروايةوهذه

.البابهذافيغيرهأوهورواها

.تانرصبجابرعن3رالاطماحدم،.الارواه-ا
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صلىاليعنعنهمااللهرعى!اعباسابنعنوروى-2

شربةأو،محجمصرطةفي:ثلاثةفيالثفاء":قالوسلمعليهالله

ولم:حجرابنقال"الكيعنأمنيوأح!ى،نجاركيةأو،عسل

يكونقدالشفاءفانالثلاثةفيالحمهمروسلمعليهاللهصلىالييرد

قصدوانماالحقيقيالحصرالسلامعلبهالاييردلمهـأياغيرهافي

منكاسلوببيانهفيوي!عملهالمتكلميقصدها!افياأونبياحصرا

بهويضعلقعنهويتكلميقصدهمااكالانتاهلجذبالبلاغةأسالب

(1)البيانذلكمنغرض!

رسولكاى"ةقالعنهاللهرضيعامربنعقبةوعن-3

يعنى(2)(االحميمشربيكرهوكانالكيعنوسلمعليهاللهصاىالله

.الحارالماء

!هىوسلمعليهاللهصلىاكيأن)ا)طفرىسعدوعن-4

.(3)(الحهيمشرباكره:وقالالكيعن

اللهرسولأن)عنهاللهرضى.حصينبنعرانوعن-5

أفلحنافمافاكتوينافابتلينا:قال)ا)كيعنى!نوسلمعليهاللهعلي

.(الكيعننهبنا):روايةوفي.أنجحنا)4(ولا

ال!نيمعدمحهمدالغبأشارولقدأصرليجت(ننيأر)وافافيحبقيالالحمر3تةان-1

عه:اللهرفىاصلترلضحهعدن7الترعلرمقيالرظنشاملكايههـني1369شةابرتىاررظق

.(.-.بتارصىرسلمعباللهصلاسياكهـدعل2نالقرجبرا)

احدالاطمرواه9!رنرااتجراضجرراذاارنرايهعلايهعلاذاوكانووالحدثوتمام-2

-ابكاب-لالثهيمجعاشواقفيكاصنهث!حولمجهـةابنخلااليحرجالررجالرالطبرافي

الكي.فيجا.طباب

اند.اكرمجعنيكاالحغلربورصالوالارس!البىيرنيافيالطررواه-3

ىق!زروابةوني.طترابنداودأبرجهاخسكا.صحغحنحدورقارفالغىالر!ارر-ا

صحغ-حنحدتومذا:وقال(الكيفىغا)
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كانلانهالكيعنخاصةء!راننهيانماقيل:الخطابيؤال

الأىركوقانفيئهكيهعنقهاهضطراموضعهوكان،رو!انبه

ناأذكراكامبةوبهذع(1)أعلمواللهفهالمخوفالموض!عالىمنصرفا

المقعدةنواسيربعف!معالجة()التصريفكتابهيذكرارهراوي

.الاستفادةعدماحتمالمعبالكي

عمومهعلىء.دا)صابقةالاحادبفيالكيئعني!لاات

صلىالياستعمالتفيدسزاهانبويةأحاديثوردتفقدواطلاقه

ال!ثعيالاستعمالعلىمنصبفالنلاىلاكايواصحابهوسلمعليهالله

نتحفيحجرابنتالولذااستطبابوجوددوتتطبيقاتهفيالمغالى

وبينل!كيوسلمعليهاللهصلىكراهتهبينالجمعمنويؤخذ:البارى

عنديمعملبل،مطلقايشعملولامطلقايركلاانهاشعماله

تعالىاللهبأذنالشفاءاناعتقادمصاحبةيعالشفاءاكطريقاتعينه

اسزقىاوامحموىمن"رفعهالمغيرةحديثيحملالتفسيرهذاوعلى

!01"التوكلمنبرىءنقد

منباب):بقولهالبخارىعقدهعنوا+طعلىالتعقبوفي

اراد:كأنهحجرابنقال.(يكتولممنوفضلغيرهكوىأواكتوى

جازاذاوانه(2)يتعينلماذاتركهالاولىوانللحاجةجاثزالكيان

،أولغيرهلنفمهبغيرهأوبنفسهذكالشخصيباشرأنهـنأعمكان

،البابحديتيأولفياليهالشفاءنسبةمنمأخوذالجوازوعموم

هـ.ا"أكتوىأنأحبوما":ادلامعليهقولهمنتركهوفضل

الطب.العاعةفيابخويئالاحكامفيكا-1

.داود!أشنضرحبمة31ـه388مةتونيلنرىفيهمحدث:واخاللاد

-شا!يخو!خرآدرا.وجردعدملىأي-2
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عنأمتىى3أوأنا":اسلاماعليهوقوله:المازرى)1(وقال

الىاشارة"اكتوىأنأحصوما":الآخرالحديثوفي"الكي

لما،فيهالاالشفاءيوجدولااليهالصرورةتدححتىبهالعلاجيؤخرأن

ألم!نأضعفيكوتقدألمدفعفيالشدبدالألماستعمالمنفيه

.!10الكي

بالاوهامتعلقايعدعلياستطبابدونمنالاكتواءوانهذا

ا!ديثينياسزىكاتعاكاللهعلىللتوكلمنافبالاوهاموالتعلق

التاليين.

استرقىأواكنوىمن"ةوسلمعلبهاللهرسولفال-6

(2)"التوكلمنبرىءفقد

اللهرضيحصينبنعمرانعنمسلمالاماموروى-7

أمتىمنالجنةيدخل":وسلمعليهالذصلىاللهزيقال:قالعه

هم:قال؟اللهرسولياهمومن:قال،حساببغيرالفاسبعون

.،...يتوكلونربهموكل،يسترقونولا،يكنوونلاالذين

."يتطيرونولا"يخهاوزاد،نحوهروايةوفي

حديثفيعنهمااللهضضيعباسابنعنللبخارىروايةوفي

الذينهم":فقال...حساببغيرالجنةيدخلونالذينعنطويل

."...يشوكلونربهموكل!ولا.سزقونيكتوونولايتطيرونلا

.الاول.ز!عاشعراننالحدثشرحهفيالبالعاتنيابخر،الاحطمفيكا-ا

.5(536-153)ملمصغءلىثرحبههشالالكيوالفقهرالاعرلاطدبفياطم:الازرى

رأفرب.سعغحسنالحدشحذاولهال.ةالمنيرايهعنضبناكرةفيعفانعن!دىاتررراه-2

"كي.باب-البفيايضاطجهافي
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عنلمحلوماتتجميعيخلال،الحديتهذامطالعنيولدى

السلامعليهرمولنااننفهـصيياقلت،الاسلامفيالوكلمفهوم

"هم:قالبل(يتوكلونربهموكليتداوونلاالذينهم):يقللم

حدبثفيوقال"يتوكلونربهموكليسزقونولايكتوونلاالذين

وضعالاداءيضمعلمالذفان،تداوواالذعباديانعم...":آخر
ومااللهرسوليا:قالوا،واحداداءالا،دواءقالأو،شفاءله

والعلميةاليقينيةبالاسبابالأخذأنوبما.(1)"الهرم:قال؟هو

لهمنلكلواضحهوكاالتوكلمفهوممعالاسلامفييتنافلا

استعمالهمفيتجاوزواوالعامةالاعرابانوبما،الاسلامبتعا)يمالمام

،والأوهاموالشكالثائعاتمعتمئهياوالعلمالطبحدودوالرقىالكي

فيالاعرابيفعليكاالوهصيةبالاسبابالأخذانذهنيالىفتبادر

نأوجدتم.التوكلمعيننافىالذيهوالكيحوادثمعظم

كنابهفيالمعىهذاالىسبقنيقدتعالىاللهرحمهالغزاليالامام

التوكل،عنالمستفيضالةيمبحثهفيوذك،(الدينعلوماجاء)

كداواةالضررازالةفيالسعيفيالراجالفن)عنوانتحتفقال

مقطوعالىتنقسمللمرضالمزيلةالاسباباناعلم:(وأمثالهالمرضى

فليسالمقطوعأما،والرقيةكالكيوالموهوم.وموهو!ومظنونبه

الموهوموأما:الموتخوفعندحرامتركهبلتركهالموكلمن

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوصفبهاذتركهالتوكلفشرط

درجاتها.-ضآوالطبرة،الرقبةوياصهالكيوأقواها)2(.المتوكلين

وأما.السبملاحظةفيالتعمقغايةالهاوالانكالعيهاوالاعنماد

راتذداودابوأخرجهكا.مححغحنحدتمذا:رظلفيكلبناططعنطىرراهـاذر-1

ساجة.وابن

.ا"ومرتالاباباقوىاي-2
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الاطباءعندالظاهرةبالاسبابكالمداواةالمظنونةوهيالمتوسطةالدرجة

محظورالشوتركه،الموهومبخلافللخوكلناقضاليسففعله

فعللتوكلناتضغيرالتداوىانعلىويدل.المقطوعبخلاف

اوردثمهـ.0001بهوأمرهوقولهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

ذلك.عليحدبثبةشواهدالغزاليالامام

المغالاةشاعتالذيالكيهوالغزاليعنهكمالذيايران

خبير،طبيبوصفاوجازماستطبابدونيستعملونهالعامةعدفيه

التوكل.معبهاالأخذيتنافىالتيالموهومةللاسبابمثالاجعلهولذا

عليهاللهصلىاللهرسولعنه3ىالذيهوفيهالمغالىالكيذلكان

كاعليواستطبابطبيبوصفةكلباءالمنفذالكيلا،وسلم

وجودلدىلهوصحابقالرسولفعلمنبيانهسيأىوكاأوضحت

استطباب

فيآنفاالواردالبخارىلحديثشرحهفيحجرابنقال

يقدحلمماضعليهقضاءهأنوأيقنبالئهوثقمنأنوالحق:التوكل

صلىظاهرفقدرسولهوشةلسفتهاتباعاالاسبابتعاطبهتوكلهفي

وأقعد،المغفررأسهعلىولبس،درعينبينالحربفيوسلمعليهالله

الىالهجرةفيوأذن،المديخةحولوخندق،الشعبفمعكالرماة

الاكلأسبابوتعاطىتوأصحابههووهاجر،المدينةوالىالحب!ئة

وهوالسماءمنينزلانينتظروأ،3تولاهلهوادخر،والشرب

ناقىأعقل:سألهللذيوقال،ذلكلهيحصلانالخلقأحقكان

يدحلاالاحترازانالىفاشار،وتوكلاعقلها:قال؟أدعهاأو

هـ.ااعلمواللهالنوكل
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الكي:ن!مالنكمبد

استعمالمنيكزونالربأناللامعليهمحسدلاحظلقد

انواعهابعضفييفيدانهشكولا،الآلاممعالجةفيسيماولاالكي

قوله:فيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولذلكالىاشاروكاسنرىكا

نجاركيةأوعملشربةأومحجميثرطةففيشفاءيثيءفيكانان"

بالارالكيآنإلىنأشار(1)"أكخوىأنأحبولاألمآتصيب

محبوبغيرولكنه،دواءهوالآلاممنلنوعوالمصيبالموافق

يجرىالذيالكيعنوسلمعليهاللهصلىالذرسولى!حوكا

واسطةوالديل.عهبديلالىاشارفانهصحيحاستطبابدونمن

بستعملالتيالمجالاتمنكثيرفيتفيدللأأمسبهةفيزيايةعلاجية

،جديداألماالمريضالىتضيفأندونولكنقومهعندالكيفيها

التكمد.هيالواسطةتلك.عنهتغنىفلعلهاالكيقبلاستعمالهايمكنكا

وكذاونحوهابخرقتسخية:الصحاحمخنارفيكاالمضووتكميد

بالكسر*الكماد

ككتافيالكمادوالاسم...الكمدةفيالمحيطالقاموسويا

منسهابمثنفيالموجوععليوتوضعتسخنوسخةخرقةابضاوهي

بها.تسخينهالعضووتكميد،كالكمادةالب!نووجعالريح

فيكاصنرعاتاللهرنيخديجفيساريئنىوالاوص!البهيرفيانيوالباحدالاطمرواه--1

ننة.ومرتيىبن!يدفلااليرجالاحدررجالايثىوتال.اكراررمجع
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صلىاللهرسولقال:تالتعهااللهرضيعائشةفعن-1

.(1)"...التكميدالكيمكان":وسلمعليهالله

صلىاللهرسولأتواناسأأنمسعودقاللهعبدوعن-2

ساعةفسكت؟أفنكويهاشتكىلناصاحباإن:فقالواوسلمعليهالله

الأئيرابنقال(2)"فارضفوهشثتموان،فاكووهشثتمان:قالثم

الناركلالمحماةالحجارةوالرضف،بالرضفكدوهأيافهابةفي

هـ.01رضفةواحد!ا

البطنمغصيعالجزماتاحتىالش!يالطبيزالولاأقول

بحجرةأومسخنةبخرقةبالتكميدالبرديةسيماولاالآلاموبعض

.حرقحدوثمنتحاشياوخرقةلفهابعدمسخنةفخارةأو

(!5!!!ىف8!هفى)التك!يديستعملفانهزماننافيال!أما

بالماءالمبلولالقصاشلذلكوي!تعملآخرلغرضأوالألملمكافحة

.(3)4الأدوبعض!اليهيضافوقدمحملةحرارةفيالحار

:النبويالعهدفيبالكيالمداواةمنتا!او

عدماكدواءبالكياعزفالسلامعليهالرسولأنبينتلقد

كتسجلتولقد.علياستطبابلهيكونعندماأيالداءبوافق

وعا،...وءالحدترتم!-1

الاأالعحغرجالررجالاحدرواه

مجباثر!:اتمبم!مرمةفيالحدت

.اطد!املت

اوالطبررواهةاثمىظل-2

أيهسنبةأيساعفياخلفلقد

.أبشساعه

العخرمحان،طر!لااللاتةن

15عاتسيحاابراميمن

ساعهرعدمالخميموايراج

اجدةأباانألاثقاتورجال

الخارولكنصردافيانعد

ان!ا!د.صتالكورذللاظ(ين!انرفن)اننلى-3
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بالكيمعالجاتعنخباراأوردتماالىاضافةالنبويةالاحاديث

قبلومنوسلمعليهاللهصلىاليتجلمنالنبويالعهدفيجرت

الحوادثتلكفيالكيالىالداعيةالاسنطباباتأما.الكرامصحابته

:!فالمروبة

.الدمويالنزيفةطع-آ

.ي:باالألممعالجة-ب

.(الوجهيالعصشللأي)اللقوةمعالجة-ج

النزيف:لقطعالكي-آ

واستعملتالقديممنذالنزيفلقطعبالنارالكياستعمللقد

الكييتعمليزالولا،تاتمأحمربلونتكونالتيالمكواةلذلك

استعمالالىالأداةتطورتوانالحديثعصرنافيالغرضلذك

الكهرباثية.اةكواة

حادثتين:فيالنزيفلقطعالكياستعمالاشةافيوردولقد

المفصود.ارريدنزيفلقطعوالثانية،حرئيجرحنزيفلقطعالأولى

(الاحزابآي)الخندقغزوةفيكانتفقدالآوكالحادثةأما

سهمفأصابالخندقعبربالنبالوالكانرونالمؤمنونتراشقعدما

(ساعدهوسطفيعرقاأي)4أكحافقطعمعاذبنسعدالعدوسهاممن

الزيفمكانفكوىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفاسعفهفنزف

ارضمنأخلاهثم،النزيفايقافبغيةالاركلمحمىسهمبنصل

ضربهاخيمةفيالحربلجرحىأقيمعسكريمستشفىالىالمعركة

الممرضنينفيهوجعلالثريفسجدهفيالمنورةالمديةنيالسلامعليه

أسلم(قبيلتههاالىنسبة)الأسلميةأوالانصاريةرفيدةالصحابيتين

عنهما.اللهرضيالأمهملميةوكعيبة
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:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنمسلمالامامروى

بيدهوسلمعليهالذ!لىاليفحمممهأكحلهفيمعاذبننسعدرمى)

.(اثانيةفحسمهورتم،بمشقص)1(

يومسعدأ!يب):قالتعنهااللهرضيعائثمةعنوروى

عليهاللهصلىاللهرسولفضربترلىمنرجلرماه،الخندق

.(قريبمنيعودهخيمةالمسجدفيوسلم

معاذبنسعدوسلمعليهاللهصلىكوىانما:الخطا.يىقال

يشعملوالكي،فيهلكينزفأنعليهوخافجرحهعنالدمليرقأ

.(2)رجلهأولدهتق!منيكوىكاالبابهذافي

ايضاجابرعنايضامسلمالامامرواهافقدالثانيةالحادثةأما

كواهثمعرقافهفقطعطيباكعببنأىالىاللهرسولبعث):قال

سيلانبعدالفزيفلايقافهوانماالفصادةموضعفيوالكي.(عليه

.الدممنمعينمقدار

بالكي:الجن!الاأمعالجة-ب

فياوالجتغشاءفيآلافةعنالصدرفيالمستقرالوجعينشأ

الوربيةوالاعصابالعضلاتأوالجلدفيعلةعنينشأوقد،الرثة

علةعنالجتأأيثأفقدذلكوكل.الصدريةالقوصرةعظامأو

ألمعنأو(!،!!مك04ك!فلأافيىالوجع)فيد!العضلاتفيرثوية

ننه.انصلمووتل،عربنىويل،طولنملرسبرالميمبكراثقعى-1

-فعدهيكزادعدرولفيمرق:الأكحل

.الاعولجاحفيكا.بالكيشهير!جاال!لهطتاذا:ابرححست

البة-العاعة!ابخونالاحطم!كا-2
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ويغلب.عظماتهابعنأو("!!!!آ!8!ء508،هل!)وريعصبى

واابخبنيشاءفيعلةدليل(!ه!ح،4!ةخ8!)الناخسارجعيكونان

الناخس.ارجعشكليختلفالسباختلافوبحب(1)الرئة

غصونعدةاوواحدغصنفيالوريىالعصيالأاويبد!

ولكل،جذرىوامامحيطياماوهوالصدربةالازواجمنندامية

(2).الجنبفاتآالمحيطياسبابومن،عديدةاسبابمنهما

فيألمكلعلىتطلقكانتالربلغةفيالجنبذاتان

الجنبذاتمعنئفان،الجففيألماصاحبتعلةكلكلأيالجت

أضحواالرباطباءفاناليونانيالطبترجمةبعدأما.الجنبصاحبة

(!ةه!سه!،!)الجفغثاءالتهابكلأيالونانعندالمرادعلىيطلقونها

.(3)الحقيقيةغبرالجت،بذاتغيرهايسمونوقد

عوبتالنبويالعهدفيالجفذاتءن"ادثةوهاكم
بالكي:

...":قالعنهاللهرضيماكبنان!ءنالبخارىروى

وشهدني،حيوسلمعل!اللهصلىاللهورسولالجنبذاتمنكوت

(4)"كوافيطلحةوأبو،ثابتبنوزيدالنفربنوأنسطلحةأبو

بمع.صنياككورللاشاذاتجصوالاعراضبثسجزيهابان!-1

.بححنيكرراكللاتاذالمصهاتىالاسسجزانر-2

ابخويئ.الاحكاماتن!ر-3

.افذاتباب-!ايسعلق!الخارىاضرجه-ا

.!طبنانىعمموالترينراض.طكيىان!والدةلحيمامزوجطفيبؤمر!لةاوو
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منمخملفةانواعاتثمملالعربلغةفيابخبذاتانوبما

الكي.منتمتفيدالتيبالانواعنفكرانفعليناجنبياألماتسببامراض

فيعضليةرثيةالاصابةتكونانالاول:التاليانالاحتمالانولديا

عصبياألماالاصابةتكونأنالئاني،البردعنناتجةالصدرعضلات

السبتمييزمنيمكننهاماالتاريخلناينقلوأ.مخخلفةاشابولهذاوربيا

ا!كابيذلكعدافألمإلىالمؤدي

يأجمبباوجعاعنهاللهرفىيأفىءإصابةكانتإذا-1

المسكنةوالطلاءاتوالمراهموالمحمراتالتكميدفانعضليةرثية

وسلمعليهالذعلىاللهرسولأنرويناولقد.الكيعنتغيماكثيرا

استعسالقبلوالمريضالطبببهليبدأ"التكميدالكىمكان":قال

4منابفياعلاما4عليأوصىفقدذلكالىواضافة،يغنيفلعلهالكي

يت.والزبالقسطافييالألممكانيطلىأنأخر!

بنزيدسحعت:ةالاللهعبدابيممونعنالترمذىروى

الجتذاتمننتداوىأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسوكأمرنا":قالأرقم

،الجرىالقسط:طرخانابنقاك.(1)"واريتالبحريبالقسط

صنفهو،أخرىاحاديثفيمفسراجاءماكلالهشديالعودوهو

الريحمكانمنودلكالمسخنبالزيتوخلطناعمادقاذاالقسطمن

(2)ـه4.1)نافعالذلل!موافةاكانلعقأوالمذكور

اركأ.بنزيدعن-نحدث.نالانصتهلاصغغربصنحدثلمنا:اتر!ىرقال1

ذاتدرا.ياب-ب!لافيتطابنأقرجهكاهـ،االحدثتاالدلماملشواحدغيرجرننىروىرقد

ابصرىاقه!دابوجرنشدهرفي:الاصرلجاحعلتصيقهفي،ؤوطالارالقادربذالاتوتال*افي

عي.صهـحنمذاجصذىالزتالكاربهايفوىكلناهفرامدلرلكنن،ضيفرمو،البهدى

ابخريئ.الاحكام-2
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والحضاراتالاقطارباختلاتالقسطمنالمرادوتبدلاختلفلقد

فياليهالمثارالنوعتحديداليومعليناليعسر4إتحنىالعصور)1(عبر

استعمالهايمكنالمسكنةالطلاءاتبانالفهميبقىولكن.النبويالحديث

.الغرضالذاكثيرةوبلاسممراهمزمانناوفي،البرديافييالوجعفي

وربياعصبياألماالصحابمكاذلكعندافييالأأكانوان-2

الكيالىيلجأالعثمرينالقرنأواسطحتىظلالحديثال!فان

.الاخرىالادوبةفيهتفدلماذاالألمهذاتسكينفي(2)النقطيسيماولا

فيفى)كتابهفيالشكميرىشاهانورءصدالشيخالمرحومقال

:البخارى(بثرحالبارى

والعود(كست)المرادكث!يرومنيحصلالهدىالسقط-3

مفس.نهفا4فلينظهفاادر4لي!وأحمر()الهفدى

الامراضموجز)كتابهفيسبحح!نيالديهورالاستاذتكلم

الشببكافح:معالجنهفيوقال،الور.يىالعصيالآلمعن(المصبية

ينجعوقد،المصببةالآلامبقيةمعالجةالعصيالأأوبعالج،اولا

الثاقة.الغصونبحذاءالغول!حأوالكيفيه

ارربيالعصيالألممعالجةفيالنقطيالكياستطبابالىأشارولقد

الكاوى)بحثفي(الادويةعلم)كنابهفييدنمرةألايهتورعزتذةالاسامنكل

بحثفي(الصغرىانجراحة)كتابهفيالقبانينظيوالدكتور(الحرورى

كابنيالقطعئارضبيعليبنحنبنأحدالكرربنكلماكيالطولهلالكلامشيفمكل-1

الازمر.!بهسكانهـصريالاعلامنيكاالىيخديراككرر،واللاحالادويئعليفيالخاحعدة

.م1865+؟!83ترفى.اقص!واقبالىتانصر.-.باري!الالحكوتاركمته

تزكانعلققطةنفطة!جا!الحررريئبالمكراةدل!بايكوىان!و:انقطارالنلىالكي-2

علي-راتالقطتكونالرداوريالاارفيالطلقأواتصرقالاحتعلبرثملحتاتمينها

015العىوتربتفاوربوقيالفقارقىبأيالطعالىوضوبتترعهعدجاولاااتأالمب

.الابعاياخلطبقربالوربشعفقيالجانيانتللقعنالواتقالجاتسةالنطرتقع-اتريضقنيهابعن
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.(الكيبحث))فنالتمريض(فيكتابهفيالخاطرمرشدبالنار(والدكتورالكي)

محبهمدرموادمشقبجامعةال!كليةفيةذ"اساوكلهم

العشرين.القرنمنتصفبعدماحتىتلص

النفريقيالتشخيصووسائلالحديثال!تقدمأنشكولا

الأأ.مداواةفيالكياستعمالاتمنكثيراألغىالمداواةوفنالادويةوعلم

بالكي:اللقوةمعالجة-،

(لألةممه!8!ة!!خ*!ا!)الوجهيالعصشللهياللقوة

باللقوةوتعرثحيمئذايىفتنسب!احداغافيالغالبالهممبهووالبرد

بالهابالبردتأثبريعللوكان.(83ىف!ه*!)البرديةأوالرثوية

يخزقهاالنيالعظهيةالقناةفيوانضغاطهوتورمهاخقانهأوالعصب

وفي.الخشائيةالابريةالثقبةمنمنهاخروجهحتىفاللوبقناةاعني

الدمويةالاوعةبتثهنجالبرديةاللةوةحدوثعللالأخيرةالشين

تعطىالدمويةللاوعةالموسعةالادويةأضحتولذا،للعمصالمغذية

البردية.اللقوةفي

الغابرةالعصورفياكيامناسنفادتالتياللقوةأنواعتقد

عهدفيوقعتاحادثتان3وهاح.البرديةاللقوةأيالثمائعةاللقوةهي

.باختمارالتاريخلناونقلهحا،بالكيوعولجتاالعر.يىالرسول

رحمهعمربنمولىناخعنموطئةثماكالامامأضج

.(1)"العقربمنورقياللقوةمناكتوىعرابنان":الله

القادرعدالاظذتميقنيكاصعغراظد.المريضتدالجبب-الينفي3/914الوعأ-1

-الاصلجاحعلنازوطالالإ
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الخطاببنعربناللهعبدرأيت:قالالمكياربيرابيوعن

.(1)اللقوةمنوجههنياكتوىوقد

ماكبنانسعنصحيحباشادطبقاتهفيسعدابنوروى

(2).اللقوةمننساأوكوىاكتوىطلحةأباأن:عهاللهرضي

بأمراضاقخصصقطايةسلمانالدكتورارمبلأنوبما

الجراحيوبالعصلباللقوةخاصاهتماملهوالحنجرةوالانفالاذن

اضرتهفقدالعربيال!بناريخاهتماموله،الأمراقتضىاذاالماش

العربيال!فيمطالعاطةفيرأيتهل:وسألنهالأولىالحادثةعن

سينا،لابنالقانونفينعبم:فأجاببالكياللقوةمداواةالىبشيرما

ارمبلنشرنم.عليهاطلعيثم،نشرتهمقالثيذككلتعبقولي

(3)"سيناابنعدوالحنجرةوالانفالاذنامراض":بعنوانالمقالذلك

معالجةفيسيناابنوصفهاالتيالجلدمحمراتفائدةاولاارميلفعلل

الوعائيةالنظربةعلىمبنيةالحديثةالمعالجةانبعلموكلنا:فقالاللقوة

بسببتشنجللعصبالمرو-4الاوعية.ثممجهواللقوةسبببأنالقائلة

والادوية،للاوعةالموسعةالادويةهووالعلاجووذمهموضعيدمفقر

الموسعةالادويةضروبمنضربسوىليستاجهادىفيالمحمرة

.!اللاوعية

ابنو!فهاكااللقوةمعالجةفيالكيفاثدةارهـسلعللثم

الذيالعرقكي"ضرورةالى(سيناابناي)ويثيرهذا:فقالسينا

جدبن.ربعنايئيالىراكهرالمكيتدروسبنصلمبنمحدمراكبروابو.اتجرنالاحكام-1

.ء126تنرفينابعينهو،وو!ملاالعحا!الله

.!"،خهانرضيانىامزرح"و!طايىجةترفيسدفيلاىالكاسالبظت-2

حزيران/51/العددالورقيبيةالصالجهمهوربئفياب،الاظلهةفمدرمااقيالسدبئةج.لواالبلةفي-3
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الثقبمنارجهيالعصبمهايخرجالتيالمنطقةتلك"الاذنخلف

طريقعنللاوعيةموسعتأثيرللكيكانوربما،الضثماليالابرى

عنالصينيونالعلماءبرهنانبعدذكبستغربومن.المنعكسات

هـ.ا0ا،ممخنةبالابرارخزفائدة

آخرتعليلاوأضيف،هذاتعليلهعلىقطايةروم!دلاأوافق

جاورهاوماالمصرقةالانسجةفيتتولدموادانطلاقامكانيةوهو

نفيهأوذلكأثباتويحتاج.أيضاوعاثيموسعفعللهاللكينتيجة

الابحاثعراكزفيالاخصائيينقبلمنوتجاربعليادراساتالى

العلمبة.

عجزلمنالتصريف)كتابالكريمالزميلمناستعرتانيئم

الكيباجراءاللقوةفييشيرارهراويانفوجدت(التأليفعن

لعضلاتالمعصبةارجهيالعصبشعبغصونتوات!نقاطثلاثني

نصواليكم.الثفتينولعضلاتالجعيةالمداريةوالعضلةالق!ف

ته:رصا

منتكوناتمابالكيتعالجالتياللقوة:تعالىاللهرحمهقال

،الامراضتقاسيمفيذكرتماعلى(1)البلغممنيحدثالذيالنوع

متى.العصبوتشنججفوفمنيحدثالذيالنوعكيوتحت

فبموالغراغروالسعوطاتبالارياجاتاللقوةمنالنوعهذاعالجت

تواحدة:كياتثلاثالعليلتكوىانفيبغيعلاجلثينجع

مجتمععندوالثالثة،صدغهمنقليلااسفلوالثانية،الاذناصل

امماالاسرخاءلأنالمريضةالجهةضدمنكيكواجعل.الشفتين

كبةتكويهأنالكيوصورة.صحيحةنظهرالنيالجهةفييحدث

الصدغفيواخرى،قليلاالرأسترنصتالاكلالاذنطرفبازاء

.اطدث!اقياليردتاالقرةاقرعمذاظبل-1
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تحرقحتىيدكبالكيتنزل،الابهامطولقدرعلىطولهاويكون

السكيخةمننوعوهيالمكواةصورةوهذه،الجلدئشننصفقدر

.ترىكاقليلاالطفانهاالاصورتهاتقدمتالني

السيهنيكونانوينبني:قالئمالمكواةالعرىجراخاورسم

نايبرأحتىذكرهتقدمبماالموضعتعالجثمقيلاغلظفضلفيه

قطنةتشربانالشقيقةكيبحثفيسابقاذكرهـولقد01اللهشاء

بالسمنالؤطةتحملتم،ايامثلاثةوتزكالكيةعلىوتوضعالملحماءفي

.يبرأ"االىبالمرهمتعالجتم

الجمهوريةمنأتتيبرسالةفوجفت1976عامآواخرفيوأخبرا

الشماليةاليمنمنالحديدةفيالعلفيالشهيدمستشفئبناليمنيةالعربية

فقم،قص!بربوعديدةسنينمنالمصابزبائيأحدكتبهها
الغدةزرععمليةلهفأجربتربويةبنوبةالمستشفىهذادخلأنه

الجلدتحتوذكحديثاذبحلأرنب(النخاميةالةدةيعني)المختحت

لفص:قالم،فتحسنصيرهوكلموضيبتخديرالثديينبين

بالأبرالكهربائيالوخزبجهازالنصفيارجهيالشللمعالجةانتاهي

،الجهازهذامنالحديدةفيالمواطنينمنالكثيراستفادولفدالذهية

...وبلدتناقطرنافيالصينيالجهازهذااستعمالرسالتهفيوحبذ

واللقوةافييوالأأالازفةالجروحمعالجةآنلايتبينسبقمما

الطببرجمةتبلأيالعر.يالرسولعهدفيوتاخلهابمالكيابردية

وغيرهماوالزهراويسيناابناشارةوقبلوالهديوالفارسياليوناني

وبعدجاهليتهمفيطبا"مربأنكليدلوهذا.المعالجةتلكالى

بالجهادالسابقينالمسلمينانشغالوان،الزجمةععرتبلالاسلام

منالكثيرنقلفيزهدهمالجديدالد!تمي)اعتبروايةواهتعامهم
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الاخبارتالثمنبازاتاجمعأنأستطيعاللهباذنولعلي،ال!أخبار

نيوال!النبويال!عنأبحاثيسلسلةفيأخرىناسباتفيأقدمها

الربي.الرسولعهد

بالكلية:يهملولايطورانافيالقديم

لضعفوالمتوسطةالقديمةالعصورفيالكياستعمالوشاعكثر

وصفهيعيولا،النوعيةالادويةوتلةالثمخيعالعربقيوساثل

جرتواتعاتفيأوضحتفلقد.بحتتاريخيأمرذكراهانبالقدم

فيالكياستطبابوبقي،بالكىالمعالجةيخهاتمتالبويالعهدفي

بالنارمحيحديدمنآلكاويةالآلةتطورتواناليومحتىبعضها

ويمكن،استعمالهايسهلكهربائيةمكواةالىثم4حروردمكواةالى

الجسم.منالدقيقةأوالعميقةالاماكنكيفياسضخدامها

القديمةالكياستطباب!تأخرىأمثلةأذكرأنوأحب

فيالعنوأصبحتطورتالكاويةالآلةولكنهذاعصرناحتىالباقية

أرقى.اشعمالها

المختلفةادامةالجروحمداواةفيقديماالكياستعمللقد-1

تخرببقصدالسامةوالأفاعيالكلبةالكلابعضررعنالاجمة

جزئيا،أوكلياالسامأوالممرضالعاملفيهفيتلفبالنارالاصابةمكان

الأفاعيلسمالمضادالمصليعرفلمزمنفياه!سيقلهاوسيلةوتلك

مراكزفيهتجهزولم،للكبالمضادالباستورىاللقاحفيهيكتشفولم

كذفيأوليةاسعافوسيلةالكييزالولا.ومكافحتهالكلبلمعالجة

الصجة.المراكزعنناءمكانفيالمصابيكونعندماسيماولا

295-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


واشئصالالمريضةالانممجةلخربالكيواستعمل-2

الحلبمية)1(والاوراموالتنبتاتلبل!لاوةيرو!ابلاكالأورامالأورامبعض

تثبهبمكواةبيههاليل!ثلامعالجةذكرارهراويإنحتى.وغيرها

الحديثعصرناياأما.مرقيئأومرةالئؤلولنفسفيتدخلالميل

الكاويكلثم،الحديديبالميلالكيمحلالحرورىا)كاوىحلفقد

.ا!!ليل)2(معالجةفيالسابقينمحلالدققالكهربا!يى

طريقبهمطورواالصينيينالعلماءأنالىأشرتولقد-3

عقهامفيتربط"ثاثشبواسطةاإسخنةبالابربالوخزالمعالجة.ى

طوروها،خلتالسينمنآلا:الىاستعمالهاتاريخيعودوالتيقىرق

وهزهاالذهبيةالابرلتسخينالتيارةجهيستعملكهربافيجهازالى

بلطف.

فيالمحددةبالقاطمهمالنقليديونالمينيونالاطباءيلتزم

ممنكبيرعددوبينهم"الشبابالاطباءيحاولبينماالقد!ةالكتابات

نقاطفيالوسيلةهذهوتجربةتطبيق"الغربيةالجامعاتفيدرسوأ

باليدالابرتحريكعنسنواتعدةمنذاستعاضوأوقد،جديدة

كاتمماأفضلأصبحتالتاثجأنلاحظواوتدىي.رهكبتياربوصلها

.(3)عليه

فيهالنظرفتعيدالعليتراثهامننستفيدأنأمةبكلفيجدر

الانسانيةلصالحمنهالناختطورتم،عليهالمبنيةالشعبيةالطرقوفي

البية.البقةمنتأالتياليةلاورام-مي1

وكا"باجخيناككررللاتاذدل!جاامرافىبهابالك!ربانيبابا/مخلمطجلةالىانار-2

اخلأطر-"دصمحوراكذرالاظشررى!راكمحررللاشاذاجةجواان!الاس

.-برالاروخزاللياب!-1973الارلكاتونب!رنوالاردساولالمدد.العريةالبةالجلة-3
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جواهرمنفكم.اقتصادهاودعمشخجهاواثباتنموهاوصالح

جديد،بكلاككأفعواطفمنجوفيونحنأهملناهاتراثنافيثمينة

سينبعدلهنبينتمالعالملجدحهانححسجديدةادويةأضرتوكم

اجهزةأوأعضاءبأحدضارةأوللجبنمثوهةأوسرطةثاراآلهاأن

التجاربهماوزبران:لهوجديدقديمبينيفرقلافالعلم،الجسم

الزيه.الخبيرللعالمالفكريوالاستتاج

لجطيثكلأنالعر.فييل!لاالتراثمعهدمنلنأملوانا

بالرحلاتفتقوم،مفيديئ:!ش!منقطرنافيمالمقابعةبنفقاخهايتعهد

لجانالىتحيلئم،ا)ش!يالطبمتماطيمنبالمهرةلتلتقيالعلمية

دراسته.منالفاثدةتوسمماوالتجاربوالمخبرالعليالبحث

فيالعليةالابحاثعنالمسؤولينكافةمننأملهماوهذا

الله.ثاءاتأخرىمناسبةفياللقاءوالىبيةا)مرالاقطارجصكل

اللهةم!،روعلبعوالسلام
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البحثمصادر

البخارىاسماعيلبنمحصداللهعبدلأبيالبخارىالامامصحيح-1

هـ.(194-256)

النيابورئالحجاجبنمسلمالحصينلأليمسلمالامامصحيح-2

هـ.(206-261)

هـ.(279-209)الترمذىمحمدعيىلأبيالزمذىسنن-3

المباركالسعاداتلأبيالرسولاحادبثفيالاصولجامع-4

هـ.(606-544)الجزرىالاثيربنمحمدت!ا

(هـ.807-735)الهيئيالدينلنورالفوائدومنبعاروائدمجمعء-5

الصقلانيحجرابنللحافظالبخارىثرحوالباريفتح-6

هـ.(773-285)

ا)كحالعليابنلأفيالطبيةالصناعةئيالنبويةالاحكام-7

هـ.(065-072)

اتيالاندا"يالعربيللجراحالتأليفعنعجزلمنالنيريف-8

.م1301ـه050شةالمتوفئالزهراويعباسبنخافالقاسم

القاني.نظيالدكتورللاستاذالصغرىالجراحةفيمباحث-9

.مريدطعزةكتورالدللاستاذالادويةعلم-10

سبح.حسنيالدكتورللاستاذالعصبيةالامراضموجز-11

الخاطر.مرلهثدالدكتورللاستاذالتمربضةن-12

الجمهوريةفيالاطباءنقابةتصدرهاالتيالعربيةالطبيةالمجلة-13

السورية.العرببة
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زيلراامجخذقيلرؤحاالهمتا

لهاك!يحيهيئالصلترا

:الرازيعنمقدمة

الاسلاميينالمفكرينمنهوالرازيزكربابنمحعدبكرأبو

الآدمغةمنوهوالميلاديوالعاشرالهجريالراجالقرنفيعاشالذي

الروحانيوال!والكيمياءالجسيالطبفيمهتماكان،الواقعيين

استخدامأمكنأنالتداوىففي،المركبالىالبسيطمنينتقل،أيضا

استعسالالمهكنمنكانواذا،الأدويةاستعمالعدمفيلزمالآطعمة

الىالبمميطمنوهكذاالمربهةالىاللجوءعدميلزمالبسيطةالآدوية

الآصارسكتابهففي!واقعيايضاأكاناليهمياءوفيالمركص)1(

المتثرقالالمانيةاللغةألىوترجمتهوأخراجهدراستهعلىتامالذي

بلخعندما.1937عامروسكابوليوسالرببةالعلومفيوالبحاثة

يقوممنأولالرازيولعل.العمر)2(منالسبعينالبحاثةهذا

بانقلابيقرالرازيأنوركأ،الموضوعهذاحولالمخظمبالتصنيف

فان،ا31وضغمعدنمنالذهباستحصالوامكانالفاعر

عملياتهيوتكلشىتصعيدوتقطبركلتجهايقومالنيالعملياتجميع

يستعملهاكانالنيالموادوكذلك،القديمبالنظرمحضةكيمياثية

والارواح،والطلقوالكحلوالدهنجواللازوردكالمرقثميثاالاحجارمن
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والنحاسوالفضةكالذ!والأجمادوالكبريتوالنشادركالزيبق

كالزاجواراجات،والبوارق،والخارصينوالقصديروالرعاص

،نور!نلاوكالقليوالأملاح،وغيرهاوالابيضوالأحمرالأخضر

أكميد)والدوصالمحرقالنحاس-كالرسختجوالمركبات،والبوارق

ارثبق(كبريت)وارنجفر(الرصاصأكسيد)والأسرونج(الحديد

فهاكالمحضويةغيرالموادوبجات،ذكوغيرالمعدنيةوالخلائط

أستحصلواضحةوبصورة(4)وحيواننباتمنأيضاعضويةمواد

يناتكبر)اواجتقطيرمن-(الزاجزيت)الكبريتحمضكلالرازي

.(5)اكببجاب(الحديد

:الرازيقبلالعربيةالحضارةفيالروحافيبال!السباثون

يعودبلالروحافيبال!اعتئمنأولهوالرازيليس

الذي(6)(هبوتراطيس)أبقراطوآشهرهماليونانينالىذلك

نهاقتبسهاالذي(هرموني)الآنسجاملضظريةعظميةأهميةيعطي

نبضاتالروحانيلل!اقرآناأعطىوقد.(7)الاسلاميونالفلاسفة

الثالثالقرنفيعاشالذيالعربفيلسوفالكنديأما،(8)جديدة

والروياالنوبمعنبحثاعقدفقد،(9)الميلاديوالتاسحالهجري

المومكانواذا،جميعاللحواسالنفىاشعمالتركرأيهفيفالنوم

درجاتمندرجةفهو،الحواسمباثرةعنالنفىانصرافعنعبارة

مفكراالفكراستغرففاذاالعميقالتفكيرمننوخأنهإلاالتفكير

الرؤياأماالنومالىأنتهىفقدبتةالحواسمن!ثيءيستعمللاحتى

استعماكعنأنصرافهوزادالفكرفيالانسانزاداستغراقفكلما

الصوروتزدادعملهالتعملالمصورةللقوةالفرصةانيحتالحواس

.الرؤيا)01(هيفتلثمشاهدةتكونحتىالنفسفيوضوحا

بأنهالمعرىويشير.(11)التداويفيالموسيقىالكنديويشخذم
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فالحارث،علاجوابنيكلدهبنحارثيعالجهاكانكاالنفسبعالج

وعاعرشابورجندىفيدرسالذيالشهيرالعربيالطبب-كلدةابن

أوضحكاهماعلاجوأبنا.(12)معاويةعهدالىحياوبقياري

مودتهمايذمحلمدهبنالحارثكانف:4منرجلاننفسهالمعري

.(13)للقرابةقطيعهماويشكو

:ارازيعندالروحافيال!

اكزفيذكرهوردفقدالرازيعندالروحانيال!أما

ورسالةالقفطيئ)41(لابنالحكماءتاريخمثلالرازيسبرةمصادر

فيأصيبعةأبيابنذكرهوقد.للببروني)51(الرازي!فهرس!في

الهولنديديبورنهـثروقد.الأطباء)61(طبقاتيالأنباءعيونكتابه

بفحونشراليهابلهذاأليونانيةالمصادرعنفيهابحثموجزةمقالة

.(17)كراوسباولن!ثرهفقدبتمامهالكتابأمافهفقرات

يقولالرازيأنالا،بدقةالكتابتآليفتاربخيعرفلا

الذيالأميرأنوالراجح،لبغدادمغادرتهبعدألفهانهالمقدمةني

غماشهالهقدمالذيغيريكنلمالروحانيالطبكتابهالرازياليهقدم

بنأحمدبناسحاقمنصوربنوهو،بالمصوريالصروفالط!

.(18)ـه296الى290سنةمنتولىالذيالريحاكمأسد

نقض4فقدالعربيالآدبفيالآثربعضالكتابلهذاكان

عل!ردوقدالتمارابنوالآرجحاليمانابنيسمىللرازيمعاصر

الرازيلغيرأ،رىكتبالعربيالأدبفيويوجد.أيضاالرازي

الروحانيال!وكتابالكرمانيالدينلحميدالرازيعليالردمثل

وغيرهمما،م597وللجوزي-م496سنةالمتوفىباديآللفيروز

.الرازيعلىجديدبمثيءتأتلموكلها
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يلي:كافهيعيهاالناثراعخمدالنيالمخطوطاتأما

.(2ء758)رقمالبريطانيالمتصفنسخة:ل

العربية.المخطوطاتمن(182)رقمرومافيناكج"افلانسخة:ف

.والاخلاقالتصوفقسممن(2241رقم)المصريةال!دارنسخة:ق

الكرماني.الدينلحميدالذهبيةالأقوالكتابهفيوردتالتيالنبذ:ك

يلي:كافهيالكتابفصولأما

وملحه.العقلفي-1

الحكابم.أفلاطونرأىمنوجملةوردعهالهوىقعفي-2

.انفراثهـاكلالرديةالنفهـى!عوارضذكرقبلقدتجملة-3

نفسه.عيوبالرجلتعرففي-4

،الاأ"خأنيالكلاممنوبحلةوالالفالعشئدحفي-ء

العجب.دن!ني-6

الحهممد.دن!في-7

.افضبامنالضارالمفرطدخفي-8

.الكذباطراخ-9

البخل.أطراخفي-10

والهم"الفكرمنالفإردخفي-11

الغم.صرففي-13

.الثرهدخفي-13
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.الثرابفيالأنهماكدن!في-14

.بالجماعالاستهاردحفي-1ء

.والمذ!والعبثالوليدعفي-16

.والانفاقوالاقتفاءالاكتمابمقدارفي-17

الدنيائية،والمنازلالرتطلبكلوالمكادحةالمجاهدةدحفي-18

العقل.يرىماوبينالهوىيرىمابينوالفرق

الفاضلة.اديرةفي-19

.الموتمنالخوف-20

المطمئنةالنفسأيهايا)فيالديندائمامربوطآالنفسعلمكان

بعدئم.(جنتيوأدخليعبادىفيفادخليةي!رمراضية!بكالىأرجعي

الحدودنعلمولا(فيزيكميتا)بالغيياتمرنبطةالنفسأصبحتذلك

الامكانبقدرالنفسأ!بحتالرازيوعندوالغيبياتالدينبين

.بالأخلاقمرتبطةولكهامتحررة

بحياةيذكرناعثرالثازبالفصلحتىالأمورهذهمظ!مو

علىيعوكالأولفانويوخفرويدمنكلأثارهاالتياللاوعي

للنفسالباطينةالدواغجميعويعزىكبرىأهميةالجنسيالداخ

وفرويدالرازييننقارنكنااذا(19)يصنجداعكلعمقهافي

الغزاليلأن،والغزاليفرويدبينأشدالمقارنةولكنشعوراللابجاة

يوخأما.(20)النفسيةالحياةفيودوافعهصراحةالجنسعنيتكلم

وذلكىكبرئأهميةهيحيثمناللاوعيلحياة-يعطيفهو

اللاواعيةالنفسجاةفيكائنةفالدوافعالأقدمبدورهاالجماعيسكلها

أيضاجملتهمومنالأسلاميينالعلماءالأمورهذهلمثلالسابقاتوكا

والثعورالوعيبؤرةالىالخفيةاللاواعيةالأمورتحويلوالغايةالرازي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وذللدالنفمىالاعتدال-وأيجادعبهااكافة1الأنواروألقاءالواض!

فيبيناكاابقرا!الىنزجعالتيوالانسجامالعقليالأدراكبطريق

آما(21)الموتصا)خوفا!أالأمورهذهومن.بحثا*طد

أرليدحوفيابماعفيوالاسخاروالسكركالشرهالباقيةالأمور

هوفالنفهـصيأالعاذكعلىق!عوقدبالادمانتتعلقأمورفهي"ثوالعب

وضعوهوكابرىأهميةفيناجامعةفيالنفهمصيال!معهدمدير
ويحدثالمزيديطببلأبداحدعديقفلاالأنساط4فيبكوق

عالجهالذيالهوىأما.(22)ونفسيةص!يةآلامذلكجراءصن

الفصلفيومدحهالعقلف!وفيقامأنبعدالئانيالفصلفيالرازي

والغلوالميلبتصاعدالأهتماموانالثديدالميلهوفالهوىعمثرالثامن

الأنسانفيالهيجانيعملهماهذاويعملالهوىالىيففيقدالاهتمامني

النفحصيالعالمشتيرنيرىكاالهو!وهذا،بالألمدائمامربوطوهو

منتظمغيرعادبلمعينةغايةولامنتظمةفعالةيسببلاالهولندي

نأإلىأيضاالبحاثةنفسويعزو.بالطغياذتنتهيقدجياشهوعاطفة

.المصير)32(جهلالخوفسبب

تذكرناءديدةقضاياللرازيالروحائيال!كتابفيان

والعلماءويوخفرويدمنلكلالنفسيوبالتحليلالحديثالنفسبعلم

هذافيأكونأنويسرني،وشتيرنهوفمثلالحديئبنالنفسيين

الكنابهذامثلثيالتفصيلتابعةالضروريومنأثرتهاقدالمجتمع

وان.الحديثةالنظرباتهذهفيأسبقبتناوتبيانالدفيةالكنوزلمعرفة

وبالقولالفلاسفةأفاضلمضىيخماعبهاسارالتيهيالفاضلةالسيرة

بالفضلذلكبعدمنعليهموالأخذبالعدلالاسمعاملةالمجمل

الاالكلنفعقيوالاتجهادللكلوالنصحوالرحمةالعفةواستثعار

منعتهماوأباح4السياسأفادفيوسمىأظلموابالجورمهمبدأمن

.والفساد)42(والعبثالهرجمنالشريعةوحذرنه
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تاجولكنهالأعلجثمنعرييايكنلموانالرازيان

كا،التعمبعنبعبدةالاسلاعبةالعربيةالحضارةانلحضارتا

النعصبببنوشنان،الذميمةالعنصربةعنبجدةنفسهارقتنيأنها

دونحائلابقفولاالثعليجمعالذيالجديوالتمسكالممفوت

التثنت.

تألإفأوربةعلىالعربفضل،الغربعلىاللهشمسراجح-؟

القاهرة،عليحسنيننؤادالدكتورترجمةهونكةسيغريد

.162صحيفةالنثرتاريخدون

برلين.رسكايوليوسوترجمةنشرللرازيارالاسس-2

!فه*خ!ط!نعنه4!*5!"ف!ة!ط!خ!هةفه!م!44!!ثثههنط!*!حط!حهل!عح!"
درو،ة!حك،علأد!ه*!"،""937.

العاثرالمؤتمرالىا!دمبحثيراجعالعناعرانقلابحول-3

العربيةالكبماءفيالابونيالنبادلحولالعلوملناربخالدولي

.1962انيكا

"4.*.+هـ!6طف،"55**!كطحه!عحز!ولذطءولطي!ك"3!!رفىط،ط!!"ذ!هلهء!ه،*!ه5

هنلأآ!853ه+033آ،"ص!له!!ى9طم!ك"،"5!،"و6!.

صانعوا،هولمياردجرناريكراجعالمواضغهذهقيمةحوك-4

.65ص،الكيياء

فى"حرطه!!ه!ا!هلأ*طه!3،ه3!سط!هـة8!+،ء"ه*93،4،ء65.0.

عندالكبماء،الطببعيةالعلومتاربخفيمساهماتراجع-5

.91ص43=ايرلا!نالعرب

03"ذ!4!!!،!!ذ!ك!"ع!*.!ح!5حق4مكل!4!ك*!هـشله!""!ط!ث!+حلأ7آ0
2!عكة"ءطح8ةءط450"عطةولص!حهد*،9".!،.43،".9".
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83صسيمبائبرنأطباء،عفاريتسوي،وـهكورت-6

.ب*ق377-460بينعاشالذيالشهيراليونافيبالطب

+لهعهله!!!ععف!ثـه،ه!!!ه!!!!!ك*38!ك،يل!ءطآهـف.ص5؟*،،!آ"962،*.38.

الىالمقدمالموضوعالربعدالنف!يال!،!ارسالم-7

.315صجفة66برلينالطبلتاريخالعثرينالدوليالمؤتمر

5.!هعه،7"ط!حله!ع!!ء!4!طلأ*.،!!كا*!ق5!لة!!*5!!!،،!3محتهه+لمهنطءط،!

4!ك،!حنه!وللنه4!!ط!،968!!ط!!هنة!!ك4!)!!!*!طء،!ك،حطهـكه3.0،8"5.

ميرالدكتورتأليفالالمانيةباللغةالقرآن"فيوالطبالصحة-8

المقدمة.1967شتوتغارتنجوىحشن

!*"!.،هـ*+!م!"طه!سو!!!!!ص4!ولهف!م""ذ!ر*ه!!،5،*؟،فىه!،8967،

ر!لاال!بييوالعالمالربفيلسوفالكنديعنجرىراجع-9

نيالمنعقدالعربعدالعلوملتاريخالعالمةالندوةالىالمقدم

.1976نيسان،حلبجامعة

195.القاهرة،ريدةأبونثرالفلسفيةالكنديرسا"ل-90

بعدها.وما283صوالرؤياالخومماهية

.1،1948كلبناقصيدا،العرفانبالالحانيداوياكنديا-11

صيفالادبيةالدراسات،الرببةالعافةفيشابوردورجندي-12

بعدها.وما190صويروت1960

الطبيعيةالمعارفبحثمنوالطبالابرسا)،موضوءىراجع-13

تأملات،1968حبالعلاهأيئلغزكتابيكلتالعلاءأتيعند

والعشرينالثانيالمؤتمرالىالمقدمالموفىوعالمعرفيعندطبية

.1970عامرومانيابكاريمتالدوليال!لتاريخ
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.272ص1902لايبزيلثطبعة-94

ملاحظة1!ص1939مصرالروحانيالطبكتابراجع-15

.17بند2

.315صى1،ممرطبعة-16

.المتقدمالمصدر،الروحانيال!كراوسبول-17

.2صالمصدرئفس-18

.ياقنثريوخحياةترجمة-19

ؤم!،!ر،!قع!7)ح!!عش؟ب!6ةمهل!!ع!!.!ه*!هـهفطئه!!خه.ئه.خه.!كلع!ر"ط؟خت!2

،37صالثاكالرج3،للغزاليالدينعلوماحياءراجع-20

.الفرجشهوةيالقول

.96-9صحبفةالمتقدمالمصدرللرازيالروحانيالطب-29

بعدها.وما356ص1بالنفسيال!هوف-22

معه"!ه!ملو!طط!ءط4"!"3ظح!5+!،!!8!ا"،3ـه!هل،3!"،"695*".350.8.

.794-776ص1935هاغالعامالنفسعلمشتيرن.و-23

".58!ح،ءلأ!!،هطه!!،+!عه،776.8،935،حي794.

الفاضلة.اديرةبحثللرازيالروحانيال!-24

الىالمقدمالجواهرمعرفةفيالجماهرعنموضوعيراجع-25

1974دمشقللعلومالأعلىالمجلىرمنعشراراجالعلمأسبوع
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لمجئر!اصينمات

غديم

الطوملتاريخال!هموريةللجه"؟القالسنويالمؤتمرعنعامةمعلومات

19

الموتمر.فيالمشاركون

الاخاحيةالكلمات

97

اوزراءامجلنىرثب!الدئملكلمة

هالثمعليمحمدالدكا!ورالعاليالحابمبروز

4،ش*أاالمخطوطاتءمهدمدبركلمة

الخطا!!اسبمالاستاذ

23

حبجامعةرنيصكلمة

الحسنيوسفاحمدالدكور

29
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التحضيريةاللجنةكامة

ماغوطخالدالدكور

39

المشاركابنالباءبنكلمة

طايةسلمانالدكور

المؤتمرئوعيات

العامةالابحاث

الدوميبليالايطاليللمستعربالعربعندالعلم

جصايدنرذلاستاا

البغدادياللطيفعبدالآثاروصدوقالرحالةالطبب

شحادةالكريمعبدالدمحعور

الاوربيةالهضةفيواثرهاالربيةط!طلةمدرسة

بيعنتافؤادمحمدالاستاذ

وايكنولوجياالعلومناريخ

للكحولالناريخيالمثأحول

الجاسرطهالدكتور

الفاخ!والعملالعلموكنالجامعالجزريكتابتحقيقحولدرامة

الجلفي

الحسنيوسفاحمدالدحور

-310-

65

69

91

99
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الصفحة

510!حديثآقديم!واستممالاتهاالطيةالسوريةالباديةنباتات

سنكرينذيرالدكتورمحمد

الربعندوالحربيةالعسكريةللنآليفبببليوغرافيحصرمحاولة

117الفدماء

هندياحسانمحمودالدكاور

الطبتاريخ

العربالاطباءعدالصرع

ابودانسعدالسيد

يىالعرال!فيالعقاؤجراوالمفردةالادويةمصادر

،إالبازهيرمحمدالدكتور

يىالعرال!فيواستعمالاتهالحنظل

القدورالرزاقوعبدالحسنسامحنالسيدا

العيونطبيالرازيحولالجديد

نهحمارنثهأتالدكتور

العربيا)طبفيالآليلمعالجةطرق

حبدرد!،االسبد

فيهالرازيبكرايىومكانةال!العرلي

الخالديالدينصلاحالاستاذ

العربعنداليكاريال!علم

السميرالرزاقعبدورالدقي

الوموواقعهيالاسلاالتراثفيال!مزاولةاخلاقيات

الثطيشوكتاحمدالدكتور
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171

هـ12

213

221

229

247

251
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العمحة

269رضرانبنوعليبطلانبنانحتارعربشطببينرينالخش

لافطابةنا!!سالدكمور

273العر.يالرسولءيدفيبالكيالمعالجة

النسيميناظممحمودالدكتور

299الرازيعندالروحانيال!

الهاثميبحيىمحمدالدكتور

309المحتوباتفهرس
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